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Аналітичний коментар
Л. Дем’яненко,
н.с. ФПУ,
канд. філол. наук
Закон про електронне декларування: експертне обговорення
Скандальна історія навколо електронного декларування тягнеться ще з
початку 2016 року. Так, в січні стало відомо, що під час голосування за
бюджет–2016 в документ була внесена поправка, яка як мінімум до 2017 року
налагоджує впровадження електронного декларування. А це недотримання
одного із зобов'язань України для отримання безвізового режиму. Далі 16
лютого Верховна Рада замість того, щоб просто скасувати скандальну
правку, внесла в закон знову нові правки. Автором документа виступив
нардеп від БПП Вадим Денисенко, який же і вносив нові правки в документ.
Так, за пропозицією Вадима Денисенка, народні депутати відклали на
рік введення кримінальної відповідальності за брехню в декларації (два роки
в'язниці), а дозволили декларувати майно лише тих родичів, які проживають
разом з декларантом. Тобто, як відзначають експерти і ЗМІ, майно, нажите
корупційним шляхом можна переписати на дочку, сина або бабусю, і
уникнути відповідальності. Крім того вартість подарунка, який потрібно
декларувати збільшили з 50 до 150 мінімальних зарплат (з 68 900 грн до
206 700 грн).
«Закон Денисенка» викликав критику не тільки з боку частини
українських політиків і експертів, а й з боку європейських інституцій
(Інформаційний портал Українські реалії).
Так, вже 17 лютого глава представництва ЄС в Україні Ян Томбінський
заявив, що ЄС розчарований прийнятим Верховною Радою законопроектом.
«Ухвалений законопроект про електронне декларування (№ 3755) викликав
розчарування і не відповідає зобов'язанням України в сфері боротьби з
корупцією».
А єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Йоханнес Хан
чітко дав зрозуміти, що закон потрібно доопрацьовувати. «Є невідповідність
погодженим вимогам законодавчої норми про електронне декларування
доходів українських чиновників. Тут є необхідність вдосконалення», – заявив
він.
У зв'язку з такою жорсткою позицією ЄС українська влада була
змушена піти на доопрацювання законодавства про електронне
декларування. 12 березня 2016 року Президент Петро Порошенко наклав
вето на закон № 3755, який передбачав запровадження електронних
декларацій чиновниками і містив низку суперечливих моментів (Українська
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правда). При цьому президент зазначив низку своїх правок до закону, які
повністю відповідають вимогам ЄС в контексті запуску електронних
декларацій і Нацагентства запобігання корупції.
Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін пояснив,
що президент ветує закон для того щоб внести правки в ці статті. «Тепер, по
суті правок: всі правки, які вніс президент, погоджені з Єврокомісією, тобто
вони повертають закон в той первинний вигляд, яким хочемо бачити його ми,
який дає реальні інструменти боротьби з корупцією, і що не менш важливо,
це повертає закон в той вигляд, який Україні зарахують для безвізового
режиму, про що є лист гарантії від двох єврокомісарів» (Голос Столиці).
Тому норми, які вніс президент у вето, очевидно посилювали закон.
Пропозиції, розроблені адміністрацією і активістами, підтримав
Євросоюз, а відповідний лист з висновками за підписами двох єврокомісарів
– з питань європейської політики сусідства та розширення Йоганнеса Хана та
з питань міграції, внутрішніх справ і громадянства Дімітріса Аврамопулоса –
він отримав у суботу ввечері.
Так, передбачається, що електронне декларування запрацює разом з
Національним агентством щодо запобігання корупції вже в цьому році, а
також кримінальна відповідальність за надання неправдивої інформації.
Верховна Рада України ухвалила проект закону України про норми
електронного декларування (Аналітична служба новин). За дане рішення
проголосувало 278 народних депутатів. Таким чином, депутати дали зелене
світло позитивному звіту Єврокомісії щодо скасування віз для українців вже
в 2016 році. І тому свій звіт ЄК може оприлюднити і передати на узгодження
до Ради Європи вже до кінця квітня. Політолог Андрій Дуда зазначив, що
«голосування було принциповим, і якби не проголосували, це мало б
катастрофічні наслідки. По-перше, це пряма вимога ЄС. По-друге,
законопроект був із поправками Президента. Відповідно, його фракція
просто не могла не підтримати, а для решти дуже не популярно було б, якби
вони не проголосували. Крім того, громадська думка була сформована
однозначно. Це не компромісний варіант між інтересами Європи та нашими
чиновниками. Адже зауваження Президента, подані при накладенні ним
раніше вето на цей закон, є достатньо жорсткими, тому це важко назвати
компромісом (Слово і Діло).
Після презентації прототипу веб-порталу з держреєстром майнових
декларацій чиновників перший заступник міністра юстиції Наталія
Севостьянова зазначила: «Ми розуміємо, що сайт-продукт готовий до
запуску. Але для того, щоб почати працювати з новою системою, спочатку
треба мати приміщення для НАПЗК, якісно працювати над персоналом цього
органу і потрібно провести конкурс. Сподіваюся, цього року система
запрацює» (Аналітична служба новин).
Щодо депутатів, то деякі з них побоюються, що з розширенням бази
декларованого майна і вже відкритих баз даних нерухомості, в Україні
можуть почастішати випадки грабежів. Але в цілому, більшість з них
5
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називають проект європейським і прогресивним: свої статки чиновники
повинні будуть задекларувати в електронній формі вже в цьому році,
вказавши, в тому числі, готівку, яка зберігається вдома, антикваріат,
коштовності і предмети, вартість яких перевищує 137,8 тис грн. Сума
немаленька. Так що у деяких нардепів з'явилося непереборне бажання
терміново заповнити декларацію за старим зразком.
Глава фракції «Самопоміч» Олег Березюк зазначив: «Зараз ми це
питання вивчаємо. Справа в тому, що хто був держчиновником давно
заповнював декларацію. Єдине, що зараз потрібно буде трошки більше це
робити. Задекларувати ті картини, які, образно кажучи, є дуже дорогими. При
цьому, компроміс цього закону в тому, що не потрібно буде вказувати їх
ціну. Друге питання – є поняття адміністративної та кримінальної
відповідальності. Закон, як на мене, насправді жорсткий, але достатній для
того, щоб чесним людям можна було декларувати це все. Якщо свідомо не
задекларувати мільйони, які ти маєш у себе вдома, то настає кримінальна
відповідальність».
Народний депутат від БПП Вадим Денисенко пояснив, що майно, яке
було куплено раніше (до звітного року, за який подається декларація. – Ред.),
в декларацію вписується рік покупки і його вартість на той момент. Якщо ви
купили будинок невідомо коли, наприклад, в 2000, у декларації ви вказуєте
суму покупки згідно з актом купівлі-продажу на момент укладення договору.
Хоча мінус в тому, що повинні задекларувати місце співвідношення ціни і
якості (якщо вони зберігаються вдома. – Ред.) і тому на думку нардепа – це
перший крок до грабежів (Сегодня.ua).
З цього питання позафракційний народний депутат, член
парламентського антикорупційного комітету Борислав Береза теж висловив
свою думку: «Дійсно, існує певна проблема. Існує вірність або невірність
оцінки. Хто буде здійснювати оцінку і на підставі чого? Чи несе оцінювач
юридичну відповідальність? ...По-друге, ми знаємо, що всі незалежні
оцінювачі можуть бути дуже залежними, якщо на них натиснути. У законі є
адміністративна та кримінальна відповідальність (за помилку в декларації. –
Ред.). Я вважаю, що це не зовсім коректна ситуація».
Дехто з депутатів (наприклад Юрій Мірошниченко з «Опозиційного
блоку») утримались під час голосування за цей законопроект саме через ці
ризики, адже розкривається інформація, яка може бути джерелом небезпеки
для людини, пов'язана з вибірковим застосуванням законодавства і способом
для певного політичного тиску на тих чи інших публічних людей. Якщо
якийсь депутат не хоче голосувати, або хтось проявляє нелояльність, або
переходить в опозицію, дуже легко за допомогою такої перевірки порушити
справу і т. д.
На противагу вище зазначеним думкам, глава фракції «Народний
фронт» Максим Бурбак заперечив негатив ухваленого законопроекту про
електронні декларації. На його думку, «закон повністю відпрацьований з
нашими європейськими партнерами. Це був такий консенсусний
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законопроект, де найбільш одіозні поправки були все-таки виключені. Це раз.
По-друге, думаю, що вплинув і візит до Брюсселя (під час українського
тижня в Європарламенті. – Ред.), де депутати усвідомили, що тримати в
заручниках весь народ, бо їм, бачте, буде незручно щось декларувати, це їхні
проблеми. Живіть чесно. Тому у нас в «Народному фронті» дискусій не
виникало. А з приводу розмов про те, що відкриття реєстрів і розширення
бази декларування може спровокувати злочинність, думаю, це все
перебільшено» (…) (Сегодня.ua).
Головне у прийнятому документі те, що електронне декларування
запровадять цього року, – таку думку має і політолог Віктор Таран. Адже під
дію закону підпадають чиновники, зокрема першої, другої і третьої категорій
– президент, міністри, народні депутати, голови облдержадміністрацій, а
також судді, прокурори. При цьому закон є компромісним для влади,
Євросоюзу і громадянського суспільства. хоч його треба буде доопрацювати
після першого року декларування.
Отже, щодо змісту норм нового закону про е-декларування думок
безліч, навіть за неповний тиждень встигло народитися чимало міфів навколо
нововведень, але декілька основних пунктів все ж можна вважати
перспективними: 1) електронне декларування статків для посадовців від
тепер є обов'язковим. Після доукомплектації, НАЗК буде затверджена форма
декларації і розпочнеться відлік для подачі Е-декларацій. Держслужбовці, які
обіймають відповідальні та особливо відповідальні посади, зобов'язані
будуть повторно подати декларації про доходи, навіть якщо вони їх уже
заповнювали за старою паперовою формою. Тож, всі, хто поспіхом у ці дні
подавав звітність аби уникнути необхідності робити це за новою формою –
на марно; 2) в електронних деклараціях потрібно вказувати не лише доходи, а
й видатки – тому приховати придбання чогось дорогого не вдасться.
Чиновники тепер зобов'язані декларувати готівку, незавершене будівництво,
коштовності тощо, отримані у подарунок чи придбані. Декларувати
доведеться все, вартість чого перевищує 100 мінімальних зарплат (близько
140 тис. гривень). Також, при е-декларуванні потрібно вказувати не лише
власне майно, а й майно родичів; 3) інформація про майно чиновників буде
доступна для їх роботодавців – тобто простих українців, з чиїх податків
посадовці й утримуються; 4) збрехати в е-декларації буде значно важче,
тому, що реєстр буде синхронізовано з реєстрами власності, плюс до всього
новий закон встановлює жорстку, у тому числі кримінальну, відповідальність
за недостовірну інформацію щодо декларування майна службових осіб; 5)
збором та опрацьовуванням декларацій займатиметься Національне
агентство з питань протидії корупції.
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Юрій Луценко, народний депутат України:
Пезидент Порошенко провів 17 березня у четвер в Брюсселі зустріч
з Президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером та головою
Європейської ради Дональдом Туском.
Сторони зафіксували повне виконання Україною своїх зобов’язань,
необхідних для лібералізації візового режиму з боку ЄС.
Дональд Туск наголосив: «Ми бачимо, що Україна продовжує йти
шляхом реформ – запровадила цілий ряд заходів, які ведуть до їх успішного
завершення».
Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що
Єврокомісія готова надати законодавчі пропозиції щодо лібералізації
візового режиму в квітні.
Таким чином підтверджено неправоту низки українських політиків, які
раніше неодноразово висловлювали скептицизм щодо отримання Україною
безвізового режиму з ЄС.
Вирішено, що саміт “Україна-ЄС” відбудеться 19 травня (Ін`єкція
оптимізму).
Віталій Іляшенко, народний депутат України, координатор ОО
«Антикоррупційний рух В. Наливайченка» в Черкасскій області:
Боротьба із корупцією тільки починає набирати обертів.
Довгий час ми ж самі привчали державних службовців, починаючи із
вчителів та лікарів, а завершуючи представниками державних адміністрацій
виконувати послуги за «вдячність», а через відсутність контролю з боку
громадян дали підстави для розкрадання майна та коштів, які призначені для
людей. Так жило багато поколінь, які нарікали, але нічого не змінювали
продовжуючи давати хабарі та закривати очі на корупційні діяння.
Протидія корупції може стати ефективною тільки тоді, коли члени
нашого суспільства змалечку будуть виховані в дусі чесної поведінки.
Причина корупції – не лише низька зарплата, а низький рівень національної
свідомості. Навіть якщо чиновники матимуть високу зарплату, але
знатимуть, що їх ніхто не притягне до відповідальності за корупцію, вони
будуть продовжувати брати хабарі. Окрім цього люди не є достатньо
поінформовані, що можуть владнати свої справи і без хабара.
На щастя, зараз ми можемо спостерігати певні зміни. Ще десять
років тому ніхто не міг подумати про те, що в країні будуть створювати
антикорупційні
комітети,
бюро,
буде
активно
розвиватися
антикорупційний рух. Не так давно ми й не мали доступу до великої
кількості інформації про дії наших урядовців, а якщо і дізнавались про щось,
Блогосфера
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то навряд чи хтось реагував на їх проступки. Сьогодні ж можна відкрито
говорити про корупціонерів та злочинців, що сидять при владі та в державних
структурах, журналісти один з поперед іншого розміщують інформацію про
топ-10 Корупціонерів України з більшістю яких потім спілкуються
правоохоронні органи, антикорупційний рух активно долучається до
розгляду цих справ. Правоохоронні органи на даному етапі хоч і не є
стовідсотково досконалими, але нова патрульна служба готова руйнувати
стереотип, який роками створювався про міліцію.
Безперечно, приносить радість той факт, що з 22 червня по 31 грудня
2015 року було винесено за корупційними статтями 68 вироків, а 92 особи
ув’язнено. Звичайно, це не є ідеалом і нам є ще куди рухатись далі та
самовдосконалюватись до того часу, доки усі корупціонери не залишаться за
гратами, а кошти держави будуть працювати на розвиток України, а не на
розвиток підприємств наших урядовців. Вітчизняні корупціонери були
сильними і ефективними протягом багатьох десятиліть. Але зараз
антикорупція має стати ідеологією для кожного з нас. Ми повинні
продовжувати боротися з цією «державною хворобою».
Маючи міцну підтримку з боку ЄС та МВФ українці здатні побороти
корупцію. Звісно, також потрібно усвідомлювати те, що кардинальні зміни
без втручання та ініціативи верхівки нашої держави не можливі, на жаль,
зараз не прослідковується така ініціатива. Але не скільки важлива думка
президента, прем’єра та інших посадовців, важлива думка самого
суспільства, якщо ми готові боротися з корупцією і ми хочемо змінити нашу
державу і ми це зробимо хоча і буде потрібно докласти не мало зусиль для
цього (Як протидіяти корупції?).
Олександр Грановський, народний депутат України:
Сьогодні при укладенні міжнародних комерційних контрактів
сторони широко застосовують практику арбітражних угод –
домовленостей, в яких обумовлено врегулювання можливих спорів, що
можуть виникнути при реалізації контракту. При цьому, якщо учасники
комерційного спору знаходяться під юрисдикцією однієї держави, то
врегулювати спір значно простіше, ніж коли вони мають різну державну
приналежність. Тому для таких випадків нині діє міжнародний
комерційний арбітраж, призначений для вирішення спорів між
суб’єктами різної державної приналежності.
Річ у тім, що навіть у випадку виграшу справи однією зі сторін у
державному суді, виконати це рішення в іншій державі можна лише на
підставі спеціального міжнародного договору або на основі взаємної згоди.
Однак практика визнання судових рішень інших держав є вкрай
неефективною у міжнародному праві. Зокрема, до договорів, які гарантують
таке визнання (наприклад, Гаазька конвенція), приєдналося лише півдесятка
країн. Натомість рішення міжнародного арбітражу є зобов’язуючими для
сторін і можуть бути виконані примусово, що передбачено Нью-Йоркською
Блогосфера
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конвенцією про визнання і виконання іноземних арбітражних рішень. До
Конвенції приєдналися понад 140 країн світу, тобто майже всі економічно
значущі юрисдикції.
Водночас, якщо рішення суду національної юрисдикції має
виконуватися негайно, то рішення міжнародного комерційного арбітражу
потребує визнання державним судом. Таким чином, ефективність
арбітражних ухвал напряму залежить від проарбітражності національного
законодавства.
Україна вже давно ратифікувала Нью-Йоркську конвенцію і навіть
прийняла Закон «Про міжнародний комерційний арбітраж». Однак низка
прогалин і недоліків у процесуальному законодавстві заважає ефективному
функціонуванню міжнародному арбітражу, яке неможливе без сприяння та
контролю з боку держави, здійснюваного державними судами.
З метою покращення ситуації Комітет ВР з питань правової політики та
правосуддя найближчим часом розгляне законопроект «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України (щодо питань судового контролю та
підтримки міжнародного комерційного арбітражу)». Метою Проекту є
підвищення ефективності арбітражу та підвищення привабливості України як
місця арбітражу і посилення притоку інвестицій в державу.
Для досягнення поставленої мети законопроект містить ряд
важливих новацій, зокрема:
 передбачає зменшення кількості судових інстанцій у розгляді усіх
питань судового контролю та сприяння щодо міжнародного арбітражу до
двох - Апеляційний суд м. Києва та Вищий спеціалізований суд України з
розгляду цивільних та кримінальних справ (ВССУ), що дозволить покращити
якість судової практики у таких справах, сконцентрувати знання та досвід
вирішення специфічних питань у сфері міжнародного арбітражу в одному
суді, рішення якого могли б бути оскаржені лише до ВССУ;
 встановлює особливу процедуру для визнання та виконання рішень
міжнародного комерційного арбітражу в Україні, незалежно від місця
арбітражу, а також процедуру для скасування рішень та постанов
міжнародного комерційного арбітражу, якщо місце арбітражу знаходиться на
території України;
 передбачає можливість розгляду клопотань про скасування та видачу
дозволу на виконання арбітражного рішення в одному судовому
провадженні, адже підстави для скасування рішення та для відмови в його
визнанні та виконанні є однаковими;
 як і в багатьох розвинутих арбітражних країнах, надає сторонам право
в арбітражній угоді виключити можливість оспорювання рішення
міжнародного комерційного арбітражу в державному суді;
 усуває суперечності в чинному процесуальному законодавстві
України щодо вирішення ситуацій, коли до суду подано позов з питання, що
є предметом арбітражної угоди;
Блогосфера
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з метою формування загального підходу судів до виконання та
тлумачення арбітражної угоди Проект встановлює, що будь-які неточності в
тексті арбітражної угоди сторін та/або сумніви щодо її дійсності, чинності та
виконуваності повинні тлумачитися судом на користь її дійсності, чинності
та виконуваності;
 вирішується
проблема
добровільного
виконання
рішень
міжнародного комерційного арбітражу;
 врегульовує питання стягнення відсотків річних за арбітражними
рішеннями. Це є ефективним стимулом для добровільного виконання
арбітражного рішення, і спонукає боржника не затягувати з оплатою;
 усуває суперечності в законодавстві України щодо арбітрабільності
спорів та встановлює загальне правило, що сторони мають право передати
спір, який підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства/підвідомчий
господарським судам, та щодо якого сторони можуть укласти мирову угоду,
на розгляд третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу,
крім випадків, встановлених законом;
 надає можливість сторонам отримати судове сприяння у питаннях
міжнародного арбітражу незалежно від того, чи знаходиться місце арбітражу
в Україні чи за кордоном;
 передбачає
можливість звернення за отриманням заходів
забезпечення позову на підтримку міжнародного арбітражу після ініціювання
арбітражного провадження;
 встановлює процесуальний механізм для практичної реалізації
положень статті 27 Закону України «Про міжнародний комерційний
арбітраж», які передбачають можливість звернення складу арбітражного
суду, або за його дорученням – стороною арбітражного провадження, до
державного суду за сприянням в отриманні доказів, необхідних в
арбітражному провадженні та ін.
Для чого потрібні всі ці нововведення?
Справа в тому, що арбітражне законодавство та судова практика з
питань, пов’язаних з міжнародним арбітражем, входять до критеріїв оцінки
інвестиційного клімату держав таких глобальних рейтингів як «Doing
Business» (Світовий Банк), «Investment Attractiveness Index» (European
Business Association) та багатьох інших.
Для України це питання стоїть особливо гостро, оскільки, укладаючи
контракти з українськими контрагентами, більшість іноземних компаній
наполягає на розгляді спорів, що з них виникають, саме в міжнародному
арбітражі.
Протягом останніх років багато держав почали активно розвивати
арбітраж у своїх юрисдикціях. Причини такої тенденції досить очевидні.
Достатньо поглянути на ситуацію у розвинених арбітражних
юрисдикціях, щоб зрозуміти, скільки переваг дають їх статус і репутація для
місцевих арбітражних спільнот зокрема і для держав у цілому: нові справи
для арбітражних фахівців відповідної юрисдикції в якості арбітрів, експертів
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чи представників сторін в арбітражі; додаткова категорія справ для судової
системи відповідних держав; нові справи для місцевих адвокатів; значні
надходження до бюджету у вигляді судових зборів і податків; додаткові
переваги для місцевих користувачів арбітражу, яким легше погодити місце
арбітражу у своїй рідній юрисдикції, яка є для них більш комфортною і менш
витратною.
Відповідно до оцінок фінансистів зміни до арбітражного законодавства
Англії почали щорічно приносити у бюджет країни близько одного мільярду
доларів. І це тільки враховуючи гонорари арбітрів та юристів. Якщо додати
до підрахунків послуги арбітражних інституцій та інші джерела доходу,
пов’язані з арбітражем, сума буде значно більшою.
Запропоновані Проектом зміни до українського арбітражного
законодавства зроблять Україну більш привабливим місцем арбітражу, що
створить передумови для додаткових надходжень до бюджету.
Крім покращення інвестиційного клімату і збільшення бюджетних
доходів, проарбітражне процесуальне законодавство також сприяє
зменшенню навантаження на державні суди у складних спорах за участю
іноземних осіб та припиненню відтоку складних спорів у іноземні
юрисдикції з більш сприятливим арбітражним законодавством. На практиці
це означає, що представники великого бізнесу в Україні в перспективі
зможуть вирішувати свої спори не лише в Лондоні чи Стокгольмі, а й в
межах звичної для них юрисдикції українського законодавства.
Так як мова йде не про створення окремих організаційних структур в
судовій системі України, а лише про дружню до арбітражу правову
інфраструктуру, то реалізація Проекту не потребує додаткових матеріальних
та інших витрат з Державного бюджету України. До того ж, законопроект не
містить правил і процедур, пов’язаних з ризиками вчинення корупційних
правопорушень, що дозволяє реалізувати його без проведення громадської
антикорупційної експертизи.
Загалом якісна імплементація вказаних змін стане водночас і
додатковим стимулом для розвитку української економіки, і важливим
доповненням до конституційної реформи в частині правосуддя (Реформа
арбітражного законодавства як чинник інвестиційної привабливості
України).
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Віце-президент США Джо Байден у телефонній розмові з
президентом України Петром Порошенком наголосив на важливості
швидкого відновлення стабільного уряду заради реформ (Voice of
America, США).
«Україні важливо швидко відновити стабільний уряд і парламентську
коаліцію у прагненні до реалізації необхідних реформ.(…)
Підтримую ваші зусилля з якнайшвидшого врегулювання політичної
кризи на основі формування проєвропейського реформаторського уряду».
Комісар Європейського Союзу з гуманітарної допомоги і ситуацій
кризового врегулювання Христос Стіліанідес заявив, що Євросоюз
визнає останні досягнення України в процесі реформ (Prague Post, Чехія).
«Я наголошую повну і єдину підтримку щодо виконання Мінських угод і
про подальшу необхідність продовження процесу реформ в Україні при
керівництві Порошенко.
Європейський Союз визнає роботу, яку українська влада здійснила
протягом останнього місяця для подальшого просування в порядку денному
реформ з дуже конкретними кроками».
Уряд Нідерландів порадив українському уряду швидше
впроваджувати реформи задля співпраці (NU.nl, Нідерланди).
Міністр зовнішньої торгівлі і співробітництва Нідерландів
Ліліанна Плумен:
Україна працює над виконання реформ, але також є побоювання щодо
швидкості впровадження реформ і це справа України зробити необхідні
кроки та стати стабільною країною
Ми маємо технології і готові ними поділитися з Україною, глобальним
лідером у сільгосппродукції. Ми можемо допомогти у експертній підтримці
та налагодженні державно-приватного партнерства із нашими українськими
партнерами.
Голова Європарламенту Мартін Шульц заявив про необхідність
якомога швидше подолати урядову кризу і продовжити програму
реформ в країні (SWIswissinfo.ch, Швейцарія).
«Я закликаю всі політичні сили в Україні об'єднатися для стабільного
та надійного уряду, відсторонившись від групових інтересів.
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Українські політичні сили повинні вести серйозну боротьбу з
корупцією і зосередитися на проведенні структурних реформ та
імплементації угоди про асоціацію з ЄС. (…)
Після прийняття на цьому тижні законопроекту про електронне
декларування, Україна знаходиться на фінальній стадії виконання необхідних
критеріїв для успішного завершення лібералізації візового режиму.
Європарламент готовий підтримати рішення про введення безвізового
режиму для громадян України вже в нинішньому році».
Сполучені Штати обіцяють тиснути на українську владу з метою
прискорити проведення реформ (Грузия online, Грузия).
Прес-секретар Державного департаменту США Джон Кірбі:
Український парламент, уряд і президент мають спільну
відповідальність і повинні відкласти свої інтереси і провести реформи, яких
вимагають українці. Ми віримо, що вони зроблять це, і продовжуємо
моніторити і просувати це настільки сильно, наскільки можливо.
Голова Європейської Ради Дональд Туск високо оцінив проведені
українською стороною реформи, необхідні для візової лібералізації
(SWIswissinfo.ch, Швейцірія).
«Я впевнений, що незабаром нам вдасться вийти на завершення цього
процесу».
Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер:
Вжиті Україною кроки дозволять Єврокомісії вже в квітні
сформулювати пропозицію про візову лібералізацію.
Ян Бжезінський, старший науковий співробітник Центру
міжнародної безпеки Брента Скоукрофта при Аналітичній Раді заявив,
що Трансатлантичне співтовариство вкрай зацікавлений в тому, щоб
забезпечити розвиток України як сучасної, демократичної і
процвітаючої європейської держави (Atlantic Council, США):
«В рамках допомоги Україні Захід повинен переслідувати головну мету
− допомогти Києву виробити, ввести в дію і реалізувати загальну
національну стратегію, спрямовану на реорганізацію української оборонної
промисловості з тим, щоб вона була більш орієнтована на західний ринок і
більш відповідала західній практиці ведення торгово-промислової діяльності
і структурі західного ринку.
Допомога Україні та її дій з проведення реформ повинна відображати
нашу підтримку прагнення України стати частиною трансатлантичної
спільноти. Тих, хто жертвував життям на Майдані, надихало прагнення
їхньої країни стати повноправним членом Європи і його ключових
інститутів.
Ця стратегічна концепція служить для України потужним стимулом
для проведення реформ. Як НАТО, так і ЄС повинні використовувати свої
Огляд зарубіжних ЗМІ
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саміти для того, щоб заявити про свою підтримку можливої інтеграції
України. Наприклад, альянс повинен на своєму саміті, який має відбутися в
липні у Варшаві, ще раз озвучити своє бачення перспективи, згідно з яким
Україна
і
Грузія
стануть
членами
НАТО».
Енергетичне співтовариство сподівається на продовження і
розвиток реформ в українському енергетичному секторі (CIRE.pl,
Польша).
Заступник директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства
Дірк Бушле:
Реформи енергетичного сектору нажаль не діють так швидко, як у
газовому секторі.
Проте, я думаю, що буде розвиток у цьому питанні. (…)
Можу выдзначити значні реформи, що здійснюються в українському
газовому секторі. Усі згодні з тим, що реформи в газовому секторі є одним з
найбільших досягнень цього уряду.
Міністр національної оборони Канади пан Хардж Сінгх Сейтжана
назвав українські реформи рухом вперед і зазначив, що вони
відбуваються швидко і помітно (Ottawa Citizen, Канада).
«Робоча поїздка в Україну посилила моє розуміння про те, які зміни
відбуваються в країні і оборонному відомстві України Це, безсумнівно,
посилить співпрацю між оборонними відомствами Ваші реформи -. Це рух
вперед, вони відбуваються швидко, і це помітно від уряду Канади і від себе
особисто, я запевняю, що наша країна залишається вірною щодо підтримки
України».
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна концепція реформування та її реалізація
У лютому 2016 року ВВП України показав зростання на 1%
(ОстроВ)
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Я отримав від Державної служби статистики оцінку зростання
внутрішнього валового продукту (ВВП) за останній місяць, за їхніми
оцінками, у нас у лютому відбулося зростання ВВП на 1%.
Цьому сприяло зростання промислового виробництва на 7,6%.
Є ознаки макроекономічної стабілізації. Ця макроекономічна
стабілізація можлива лише в тому випадку, коли ми далі будемо
продовжувати ті реформи, які уряд проводить протягом останніх двох років.
США вимагають від України реформ (Корреспондент).
Прес-секретар Державного департаменту США Джон Кірбі:
Український парламент, уряд і президент мають спільну
відповідальність і повинні відкласти свої відмінності і провести реформи,
яких вимагають українці. Ми віримо, що вони зроблять це, і продовжуємо
моніторити і просувати це настільки сильно, наскільки можливо.
19
березня
відбулося
перше
засідання
Міжнародної
консультативної ради (Президент України Петро Порошенко)
Президент України Петро Порошенко:
Впевнений, що ця Рада допоможе нам пройти період драматичних
подій, і Україна стане сильнішою.
Учасники Міжнародної дорадчої Ради є справжніми друзями України зі
всього світу. Для України дуже корисною є ініціатива збирати таких
визначних осіб, які могли би допомогти у проведенні реформ та подоланні
безпекових викликів.
Україна має хороші перспективи для реформ, і Україна буде країною,
де є незалежна судова система, верховенство права, демократія і гарний
інвестиційний клімат, безпека. Україна матиме процвітаюче майбутнє.
Кожен з вас у вашій власній країні був свого часу «батьком певного
дива» − економічного, демократичного. І ви дійсно друзі України. Тому хотів
би об’єднати наші зусилля, щоб досягти результатів та привнести в Україну
позитивні речі.
Офіційна інформація
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До складу Міжнародної дорадчої ради увійшли, зокрема, Прем’єрміністр Австралії (2013−2015) Тоні Ебботт, заступник Прем’єр-міністра
Польщі (1989−1991, 1997−2000), автор реформ Лєшек Бальцерович, керівник
комітету Європейського парламенту у закордонних справах Елмар Брок,
Прем'єр-міністр Словаччини (1998−2006) Мікулаш Дзурінда, Прем'єр-міністр
Литви (1999−2000, 2008−2012) Андрюс Кубілюс, Маршал Сейму Польщі
(2014−2015), Міністр закордонних справ Польщі (2007−2014) Радослав
Сікорський, Перший заступник Міністра фінансів (1989−1990) Марек
Домбровський.
Екс-міністр фінансів Польщі Лешек Бальцерович став
координатором Міжнародної дорадчої ради при Президентові України
(Цензор.НЕТ).
Президент України Петро Порошенко:
Щиро вдячний і Лешеку Бальцеровичу, який погодився стати
координатором нашої Дорадчої ради та спрямовувати пошук найкращих
рішень і практик для нашої держави у плані реформ.
Президент України Петро Порошенко під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Дональдом Туском та
президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером заявив, що Україна
та ЄС погодили дату наступного саміту − він відбудеться 19 травня в
Брюсселі (Європейська правда).
«Україна протягом останніх місяців ухвалила «революційне
законодавство» в сфері боротьби з корупцією та досягла критеріїв візової
лібералізації з ЄС».
18 березня у рамках робочого візиту до інституцій ЄС Міністр
закордонних справ України Павло Клімкін провів зустріч з Комісаром
ЄС з питань ЄПС та переговорів з розширення Йоганнесом Ханом
(Урядовий портал).
У ході зустрічі сторони обговорили, зокрема, стан імплементації
Мінських домовленостей та ситуацію на сході України, перспективи
запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС, ключові пріоритети
української влади у реалізації реформ на найближчу перспективу, а також
залучення підтримки ЄС на впровадження реформи державної служби.
Павло Клімкін та Йоганнес Хан обмінялися думками щодо перших
підсумків імплементації Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі
між Україною та ЄС, а також можливих додаткових заходів з метою
забезпечення максимального ефекту від її функціонування.
Президент ЄК Жан-Клод Юнкер після зустрічі у Брюсселі із
президентом України Петром Порошенком та головою Європейської
ради Дональдом Туском заявив, що Європейська комісії у квітні готова
Офіційна інформація
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оголосити про подання законодавчої пропозиції щодо візової
лібералізації для України (Європейська правда).
«Україна в останні дні і навіть години зробила величезні реформи, які
пов’язані із затвердженням закону про електронне декларування, а також
призначенням членів антикорупційної агенції. Ці кроки дозволять Єврокомісії
подати пропозиції щодо візової лібералізації у квітні».
Голова Європейської ради Дональд Туск:
Слідом за позитивним висновком Єврокомісії, який був оприлюднений
у грудні, Україна зробила ключові кроки у виконанні своїх зобов’язань. Я
вірю, що скоро буде можливо зробити наступні кроки для фіналізації цього
процесу.
У Брюсселі відбулася тристороння зустріч Голови Європейської
комісії Жана-Клода Юнкера з головою Європейської ради Дональдом
Туском і Президентом України Петром Порошенком (Радіо Свобода).
Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер:
За останні дні й години Україна здійснила величезні реформи,
особливо, ухвалення закону щодо електронного декларування доходів та
призначенні членів Національного агентства із запобігання корупції. Ці
кроки України, в яких президент проявив особистий інтерес й активну
участь, допоможуть нам, як Єврокомісії, зробити пропозицію (Раді ЄС та
Європарламенту) з візової лібералізації у квітні.
Президент Петро Порошенко:
Ми досягли всіх критеріїв для візової лібералізації з ЄС, і я, як
президент, український уряд, парламент і громадяни дуже раді чути з боку
Єврокомісії, що ви пропонуєте законодавчу пропозицію із запровадження
безвізового режиму.
Конституційна реформа

Конституційний суд України розпочне розгляд справи за
конституційним поданням групи народних депутатів України щодо
відповідності Конституції закону «Про всеукраїнський референдум».
Про це йдеться в повідомленні прес-служби КСУ (112.ua).
Суб'єкт права на конституційне подання 57 народних депутатів
України − звернувся до Конституційного суду України з клопотанням
розглянути
питання
щодо
відповідності
Конституції
України
(конституційності) окремих положень, так і в цілому закону України «Про
всеукраїнський референдум» від 6 листопада 2012 року № 5475-VI.
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Оновлення влади та антикорупційна реформа
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект про зміни
до законодавчих актів про люстрацію з урахуванням зауважень
Венеціанської комісії (Західна інформаційна корпорація).
Народний депутат України, один з авторів законопроекту Леонід
Ємець:
Незважаючи на всі спроби зробити так, щоб Конституційний Суд мав
підстави стверджувати, що закону немає в парламенті, ми все ж вийдемо
завтра на розгляд у Конституційному Суді із зареєстрованим
законопроектом. Суворо дотримуючись рекомендацій Венеціанської комісії,
закон розширить сферу люстраційної перевірки і на Конституційний Суд.
Європейська комісія «За демократію через право» («Венеціанська
комісія») рекомендує внести зміни в український закон «Про очищення
влади» (про люстрацію). (Українська правда).
Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо:
Закон в нинішньому вигляді має бути змінений, тому, що він не
повністю відповідає європейським стандартам і принципу верховенства
права.
Основні вимоги комісії − персональна відповідальність при
застосуванні люстрації, а також проведення люстрації суддів на підставі
окремого, а не загального закону.
Застосування закону про люстрацію в його нинішній редакції може
розглядатися національними та міжнародними судами, в тому числі і
Європейським судом з прав людини в Страсбурзі.
Децентралізація та реформа державного управління
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода у
Страсбурзі під час виступу у Конгресі місцевих і регіональних влад Ради
Європи сказав, що Послідовна підтримка міжнародних партнерів значно
прискорила децентралізацію в Україні (Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України ).
«Реформа місцевого самоврядування є вимогою українського
суспільства. Урядові ініціативи щодо децентралізації владних повноважень
всебічно підтримуються Президентом України та Головою Парламенту.
Але досягти значних результатів не вдалося б без послідовної підтримки
міжнародних партнерів. Цю допомогу ми вже відчуваємо – у регіонах
Офіційна інформація
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України за участі міжнародних експертів постійно відбуваються тренінги,
семінари, навчання для нових лідерів спроможних громад. І я радий бачити,
що така підтримка лише збільшується».
Держава у цьому році передбачила надання субвенції у розмірі 1
млрд
гривень
на
формування
інфраструктури
об’єднаних
територіальних громад (Децентралізація влади).
Заступник директора Департаменту з питань місцевого
самоврядування та територіальної організації влади Мінрегіону
Людмила Даменцова:
До бюджетів об’єднаних громад кошти державної субвенції
перераховуватимуться вже з наступного місяця. Кошти розподілені між 159
об’єднаними громадами відповідно до їхньої площі і чисельності сільського
населення.
Об’єднані громади гарантовано отримають субвенцію і самі вирішать,
на які інфраструктурні проекти витратять ці кошти. Вони можуть спрямувати
їх на будівництво центрів надання адміністративних послуг, ремонт доріг,
шкіл, закупівлю автобусів, пожежних автомобілів тощо.
Громади не лише щомісячно звітуватимуть перед Мінрегіоном, як
головним розпорядником коштів, про хід використання коштів, а й доцільно
оприлюднювати відповідну інформацію у відкритому доступі на своїх
офіційних сайтах.
Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко
сказав, що кошти на розвиток в регіонах є, тепер потрібні якісні проекти
(Урядовий портал).
«За результатами минулого року доходи місцевих бюджетів зросли на
26,9 млрд грн. Крім того, в цьому році регіони мають змогу отримати
значну підтримку від держави на загальну суму близько 6 млрд грн. Тому
зараз влада на місцях має прискоритися у розробці проектів і прийнятті
рішень, які дозволять максимально ефективно використати ці кошти
заради поліпшення умов життя у кожній громаді».
Уряд намагається зробити процес розподілу і використання державних
коштів в регіонах максимально прозорим. З цією метою, наприклад, вже два
роки поспіль працює онлайн-платформа для подачі регіональних
інвестиційних програм і проектів, які претендують на кошти Державного
фонду регіонального розвитку.
Україна та ЄС готуються підписати меморандум на 97 млн євро
для підтримки реформи децентралізац (Урядовий портал).
Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
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Ці кошти планується спрямувати на проведення навчання голів
об'єднаних територіальних громад та співробітників, які будуть працювати у
виконавчих комітетах, займатися розробкою інвестиційних проектів,
облаштування і запуск понад 600 центрів надання адміністративних послуг.
Керівник групи підтримки України Пітер Вагнер відзначив
серйозну роботу українського Уряду, зокрема Мінрегіону як профільного
відомства, що відповідає за реформу децентралізації в країні, а також
важливість цього процесу для Європи. Швидкість прийняття рішень та чітка
координація дій у 2015 році дозволили нам провести важливу підготовчу
роботу. Тепер необхідно так само ефективно перейти до реалізації. Нам
потрібно продемонструвати громадянам, що зміни можливі і багато речей
можна робити інакше.
Віце-прем’єр-міністр
−
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко розповів Hubs про перебіг децентралізації в Україні
(Децентралізація влади)
Віце-прем’єр-міністр України − Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Давайте подивимося на настрої в суспільстві. Ми спеціально зробили
відповідну оцінку: як люди сьогодні сприймають децентралізаційну реформу,
як вони її бачать, чи відзначають в ній позитивні моменти, що стосуються
безпосередньо місцевих громад. І 69 % опитаних відповіли: «так», позитив є,
реформу потрібно проводити.
Центральна влада повинна віддавати на місця функції, тобто не тільки
повноваження, але і гроші, і можливості. Це практика Євросоюзу, це модель
управління ЄС. Іншого шляху в України сьогодні немає: тільки сильне
місцеве самоврядування і центральна влада, яка формує регіональну
політику, що забезпечує права і свободи громадян. Це, власне, те, що у нас
записано в Конституції.
Сьогодні ми руйнуємо систему управління, яка була ще в СРСР. (...)
Ось уже два роки як ми намагаємося «запустити» місцеве самоврядування,
щоб громади самі встановлювали пріоритети, визначали, яким шляхом
розвиватися, подавали проекти, фінансування яких йде через Фонд
регіонального розвитку. У минулому році, я вважаю, ми попередню систему
все-таки зламали, і зараз центральний рівень практично не приймає рішень за
місцеву владу щодо пріоритетів регіонального розвитку.
Рада Європи практично використовує нашу онлайн-платформу, на якій
ми запустили конкурс проектів, які подають регіони. Наша онлайнплатформа – це не тільки обласна конкурсна комісія, де держадміністрація,
депутати облради приймають рішення по відбору проектів. Всі пропозиції,
проекти, заявки розміщені в інтернеті, і кожен громадянин може знайти свій
населений пункт, побачити, чи є для нього проект по лінії Фонду
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регіонального розвитку, може дізнатися, в якому він стані, коли виділялися
гроші, хто конкретно відповідає за капіталовкладення по цьому проекту.
Ми зробили дуже прозору систему. (...) Питання в тому, що ми
сьогодні практично вчимо місцеве самоврядування самостійно приймати
рішення.
Демонтаж старої системи почався в першу чергу з бюджетної
децентралізації. І коли ми зараз спілкуємося з мерами міст, наприклад,
міським головою Луцька, кажу йому: «Який бюджет був в 2014 році?».
Відповідає: «53 млн грн. (Це тільки бюджет розвитку)». «А який у 2015
році?» – «187млн грн». Тобто мери вже відчувають, що можуть планувати не
тільки проекти поточного року, а й середньострокові – вони тепер знають, що
і в цьому році будуть гроші, і в наступному році. Уже пішов процес: поки
більше по містах обласного значення, обласних центрах, тому що там вже є
виконкоми, вони формують бюджети розвитку.
Ми хочемо домогтися, щоб частина ПДФО залишалася в тій громаді,
де безпосередньо знаходиться виробництво, проживають його працівники.
(...) Це цілком логічно, тому що люди користуються місцевою
інфраструктурою – дитсадками, дорогами, транспортом там, де живуть. У
зв'язку з цим нам важливо, щоб підприємство, яке навіть не зареєстровано як
юридична особа в тому чи іншому населеному пункті, залишало там частину
своїх податків.
А після того, як будуть остаточно прийняті зміни до Конституції, у нас
не тільки в обласних центрах, а й у містах обласного значення, в об'єднаних
територіальних громадах будуть створені виконкоми місцевих рад. Щоб
вони, минаючи обласний чи районний рівень, безпосередньо отримували
медичну субвенцію і фінансування на освіту, плануючи і оптимізуючи ці два
напрямки. Ми сьогодні рухаємося в тому напрямку, щоб кожна об'єднана
територіальна громада була економічно спроможною виконувати свої
функції. І зараз є громади, які поки що додатково отримують базову дотацію
від держави, щоб підтримати їх у питанні формування їх спроможності.
Тобто місцевому самоврядуванню, громадам потрібний час, поки вони
повністю інвентаризують всю, наприклад, землю, нерухомість, які є в їх
розпорядженні. Щоб оцінили потенціал акцизних зборів на своїй території: і
тут багато роботи, так як не всі платники податків їх чесно платять.
Змінюються підходи, змінюється мислення.
(...) Ми в цьому році заклали в бюджеті 1 млрд ггрн. для інституційної
підтримки об'єднаних громад. Їм необхідно створити центри надання
адміністративної допомоги, підтягнути матеріальну базу по соціальних
об'єктах – школах, лікарнях, дитячих садках. Їм треба підтягнути місцеву
інфраструктуру – дороги, водопостачання, теплопостачання.
(...) Об'єднані громади треба ще насправді навчити ефективно
використовувати наявні кошти.
(...) Ми переслідуємо дуже просту мету – створити електронний
майданчик, на якому можна буде прозоро проводити аукціони з передачі
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землі в оренду. Будь-який орган місцевого самоврядування, маючи ту чи
іншу ділянку, зможе виставити її на аукціон з оренди, і будь-яка фізична або
юридична особа зможе з будь-якого куточка країни прийняти в ньому участь.
Прозорість плюс ефективність – гроші від здачі в оренду йдуть в місцевий
бюджет.
Близько 30 % проектів, поданих областями на фінансування з
Державного фонду регіонального розвитку, не відповідають необхідним
умовам (Децентралізація влади)
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
Постановою Кабінету Міністрів №196 визначено три основні умови
для проектів, які подаються на фінансування з ДФРР:
− відповідність пріоритетам, визначеним у Державній стратегії
регіонального розвитку, стратегіям розвитку регіонів та планам заходів з їх
реалізації;
− впровадження інвестиційних програм і проектів як проектів
співробітництва територіальних громад;
− підтримка добровільно об’єднаних територіальних громад.
Також інвестиційні програми і проекти мають відповідати таким
критеріям:
− наявність затвердженої проектної документації (для інвестиційних
програм і проектів, які передбачають будівництво);
− календарний план реалізації — від одного до трьох років;
− співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 % і більше;
− спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються
кошти, забезпечувати подальше фінансування або їх утримання за рахунок
коштів місцевих бюджетів.
Крім того, важливо, щоб ці проекти також не суперечили урядовим
стратегіям реформування різних галузей: охорони здоров’я, освіти,
інфраструктури тощо. Наприклад, будівництво шкіл в регіонах має
узгоджуватись з концепцією міністерства освіти щодо створення опорних
шкіл.
Всі проекти обов’язково мають бути зареєстровані і розміщені на
онлайн-платформі dfrr.minregion.gov.ua.
Якщо проекти на вказаному ресурсі не розміщуються, для нас це
сигнал про не зовсім об’єктивний процес їхнього відбору на місцях.
Конституційний суд (КС) вирішив, що остаточно зміни до
Конституції можуть ухвалюватися на будь-якій черговій сесії Верховної
Ради (ВР) (Децентралізація влади).
Зокрема, в мотивувальній частині рішення суду сказано:
«Конституційний суд зазначає, що ВР може передбачити в регламенті
Верховної Ради можливість прийняття законопроекту про внесення змін до
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Конституції як закону на пізнішій черговій сесії ВР із дотриманням
положень, закріплених розділом ХІІІ «Внесення змін до Конституції
України», основного закону України».
Дерегуляція та розвиток підприємництва
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко заявив, що Україна відновлює торговельно-економічні відносини з
Ісламською Республікою Іран після 11-річної перерви та розпочинає
взаємовигідну співпрацю з цією країною (Урядовий портал).
«Це своєрідна «дорожня карта» співпраці між державами, відповідно
до якої планується реалізувати спільні проекти з виробництва
сільськогосподарської техніки та тракторів, забезпечення кредитів і
спільних інвестицій, спільної розвідки та видобутку корисних копалин,
виробництва обладнання для залізниць, морського, авіаційного та наземного
транспорту, зв’язку та інформаційних технологій, будівництва,
архітектури та містобудування».
Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим
Нефьодов повідомив, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі
запустило Єдиний державний портал адміністративних послуг
(Цензор.НЕТ).
«Ми запускаємо перші електронні послуги на poslugy.gov.ua. Це
портал, на якому зібрана вся інформація про адмінпослуги, всі нормативні
вимоги. А тепер ще й можна авторизуватися і подавати заявки на послуги
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, довантажувати всі
необхідні документи, які відразу потрапляють у нашу міністерську систему
електронного документообігу, і отримувати електронний документ у
відповідь.
Переваги порталу:
− швидше (2−3 дні замість 10, тому що ми відразу отримуємо
документи);
− менше помилок (якщо щось не так, то ви отримаєте повідомлення в
кабінет, а не повернення заявки через Укрпошту);
− дешевше (ми оцінюємо тільки пряму економію бізнесу за МЕРТ в 20
млн грн);
− зручніше (не треба їхати до Києва і чекати на 6-му під'їзді КМУ).
− усуваються корупційні ризики (посередники, які обдзвонюють
компанії і кажуть − ми все організуємо, у МЕРТ корупціонери, давайте нам
$ 2500 і все буде, − оцінюємо такий «ринок хабарів» у 500 млн грн)».
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Податкова реформа
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству
фінансів підготувати аналітичні дані про динаміку сплати єдиного
соціального внеску, ставка якого була знижена з 1 січня поточного року
до 22 % з 41 %, а також хід детінізації заробітних плат (ОстроВ).
«Зараз ми чекаємо, що зростання зарплат буде позитивним. Гроші є,
ресурс є. Настав час виходити з тіні. Я прошу Міністерство фінансів та
Мінсоцполітики, щоб підготувати за результатами трьох місяців, що
відбувається в плані ЄСВ і яка динаміка щодо нарощування фонду оплати
праці, яка динаміка виплати зарплат у реальному секторі та створення
нових робочих місць».
Поліцейська епідемія: депутати пропонують ліквідувати податкову
міліцію (Українські реалії).
Минулого тижня у Верховній Раді України було зареєстровано
законопроект № 4239 «Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо створення Фінансової поліції», яким запропоновано ліквідувати
податкову міліцію і створити окремий підрозділ поза Державною фіскальною
службою, підпорядкований Міністерству фінансів України.
Реформа енергетики, програми енергоефективності та енергонезалежності
Міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир
Демчишин під час Українського газового інвестиційного форуму заявив,
що збільшення власного видобутку газу в Україні можливе лише у разі
створення умов для інвесторів у цьому секторі. І однією з таких умов є
зменшення ренти для видобувних компаній (Голос Столиці)
«Вже до 2020 року Україна вийде на обсяги власного видобутку газу в
27 мільярдів кубометрів на рік. Один з показників, який допоможе досягти
рубежу видобутку палива в розмірі 27 мільярдів кубометрів газу на рік, це
щорічні інвестиції в розмірі 2-3 мільярдів доларів, які треба вкладати в
сектор газовидобутку.
Збільшення власного видобутку газу в Україні можливе лише у разі
створення умов для інвесторів у цьому секторі. І однією з таких умов є
зменшення ренти для видобувних компаній. Перший крок уряд уже зробив:
ренту для видобувних компаній знизили з 55% до 29%, а для глибоких
свердловин – до 14%. Але на цьому спинятися не варто».
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Під час робочого візиту до Лондона Голова Державного агентства з
енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук провів
низку ділових зустрічей з англійськими урядовцями. А саме – з
Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої
Британії, Міністерства енергетики та зміни клімату, Державного
регуляторного органу енергетичного сектору Великобританії Ofgem (Office
of Gas and Electricity Markets), а також Банком зелених інвестицій (Green
Investment Bank − GIB) (Урядовий портал).
У ході перемовин обговорювалися питання інвестиційної
привабливості української сфери енергоефективності та відновлюваної
енергетики. Зокрема, на зустрічі з фахівцями Державного регуляторного
органу енергетичного сектору Великобританії Ofgem йшлося про
застосування їхнього досвіду при здійсненні моніторингу основних
показників енергетичного балансу. Удосконалення системи збору, обробки та
зберігання даних дозволило Великобританії значно скоротити обсяги
необґрунтованих втрат енергії, пов’язаних із недостовірністю даних.
Представники
Міністерства
енергетики
та
зміни
клімату
Великобританії поділилися напрацюваннями щодо шляхів впровадження
вимог директив ЄС з питань підвищення енергоефективності та скорочення
викидів.
Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко
повідомив, що створення Фонду енергоефективності дозволить Україні
отримати енергетичну незалежність від імпорту газу (Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України).
У цьогорічному бюджеті закладено 35 млрд грн на виплату субсидій,
це вдвічі більше, ніж минулого року, і майже в 6 разів більше, ніж
позаминулого. Якщо не змінити підхід до енергоспоживання, цей показник
буде лише рости. Створення Фонду енергоефективності дозволить Україні
уникнути надмірного навантаження на бюджет та отримати енергетичну
незалежність від імпорту газу.
Особливістю роботи Фонду має стати залучення в систему
фінансування проектів енергоефективності будинків субсидій на житловокомунальні послуги, які отримують більше 30 % домогосподарств України.
Таким чином, частина коштів, які зараз закладаються в бюджеті України на
ці цілі, може бути спрямована на інвестиції в енергоефективні заходи.
Кредитування за державною програмою підтримки населення,
ОСББ та ЖБК до впровадження енергоефективних заходів, заміни
котлів повністю відновлено в Укргазбанку (Урядовий портал).
Минулого тижня на придбання матеріалів та обладнання Укргазбанк
видав «теплих» кредитів на суму 3,2 млн грн.
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Утепленням житла знову активно опікується і така категорія
споживачів як субсидіанти, які взяли 112 кредитів на суму 1,7 млн грн.
На заміну газових котлів громадяни оформили 6 кредитів на суму 89
тисяч грн, на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів – 178
кредитів на суму 3,16 млн грн.
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук:
Дана програма це реальний інструмент для заощадження на оплаті
комунальних послуг. Цього року Урядом виділено близько 900 мільйонів
гривень на компенсацію за «теплими» кредитами, а це майже втричі більше,
ніж минулого року. Тому скористатись державною підтримкою зможе
набагато більше громадян.

Реформа правохоронної системи
Глава МВС Арсен Аваков анонсував запуск нової поліції на цьому
тижні в Житомирі, Борисполі та Чернівцях (Українська правда).
«Завтра запускаємо нову патрульну поліцію в Житомирі, в четвер − в
Борисполі, в неділю в Чернівцях.
В суботу почнуться великі навчання Національної Гвардії в
Петрівцях».
У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України схвалено
проект Концептуальних засад реформування державної системи
правової охорони інтелектуальної власності (Урядовиф портал).
Під головуванням заступника Міністра економічного розвитку і
торгівлі України – Торгового представника України Наталії Микольської
пройшло розширене засідання Міжвідомчої робочої групи з питань
Концептуальних засад реформування державної системи правової охорони
інтелектуальної власності в Україні.
Зокрема, згідно з документом, першочерговими заходами у напрямі
здійснення реформи сфери інтелектуальної власності є:
− створення Національного органу інтелектуальної власності, як
державної організації на базі Укрпатенту та Державної служби
інтелектуальної власності України з підпорядкуванням Мінекономрозвитку;
− забезпечення прозорості та ефективності діяльності НОІВ;
− стимулювання розвитку
висококваліфікованих експертів та
спеціалістів у сфері інтелектуальної власності;
− підвищення рівня культури інтелектуальної власності в країні;
− сприяння розвитку інноваційної економіки.
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Реформа системи національної безпеки та оборони
21-23 березня 2016 року у Верховній Раді України відбувся семінар
Європейського центру з безпекових студій ім. Джорджа Маршалла
«Реформи сектору оборони та безпеки: виклики та можливості» для
парламентарів та урядовців України (Верховна Рада України).
Заступник Голови Верховної Ради України Оксана Сироїд:
Війна оголила всі наші неспроможності і дефіцити, так само, як і
показала нашу силу. (…) Сила може зростати, а дефіцити − зменшуватись. У
центрі Маршалла у вересні і листопаді минулого року було проведено дві
серії навчань українських військових досвідченими представниками цього
центру, під час яких було узгоджено план подальших дій щодо реформ у
сфері безпеки і оборони, зокрема, запропоновано провести триденний
семінар з цих питань.
Без широкого обговорення, без діалогу нічого не відбудеться. Реформа
у сфері безпеки не робиться поза сферою цих людей, які сьогодні сидять за
столом, це наша спільна відповідальність. Ми всі розуміємо сьогодні, що
війна − це не причина не робити реформ, навпаки, війна – це вимога, це те,
що нас штовхає до реформ у секторі безпеки і оборони.
Центр Маршалла став тим майданчиком, який нам надає можливість
обговорювати проблеми, ділитись знаннями та обмінюватись навичками.
Нацгвардія планує добрати ще 18 тисяч контрактників (Аналітична
служба новин).
Спікер Нацгвардії Світлана Павловська:
Професійні військові на контрактній службі − найбільша потреба
Національної гвардії. Серед 42 тисяч нацгвардійців тільки кожен третій −
контрактник. Доукомплектовувати НГУ, згідно із законодавством, потрібно
до кількості 60 тисяч осіб.
Пріоритетними кандидатами на службу за контрактом є строковики, які
отримали військову освіту.
17 березня в Києві міністр оборони України генерал армії України
Степан Полторак і міністр з питань Збройних сил Великобританії пані
Пенні Модант підписали меморандум про взаєморозуміння між
Кабінетом міністрів України та урядом Сполученого Королівства
Великобританії і Північної Ірландії щодо співробітництва у сфері
оборони (РИА Новости Украина).
Міністр оборони України Степан Полторак зазначив, що Київ приділяє
першочергову увагу розвитку відносин з Великобританією. Він подякував
британському уряду за надання допомоги Україні і підкреслив важливість
подальшої міжнародної підтримки. За його словами, допомога
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Великобританії є одним з ключових елементів успішного реформування
Збройних Сил України в досягненні ними стандартів НАТО.
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
Кабмін схвалив два законопроекти щодо виконання зобов'язань у
рамках асоціації з ЄС (Цензор.НЕТ).
23 березня 2016 на засіданні Кабінету Міністрів України було ухвалено
два законопроекти, які найближчим часом будуть внесені на розгляд
Парламенту.
Уряд схвалив проект закону «Про основні вимоги до будівель і споруд,
а також умови розміщення на ринку будівельних виробів, гармонізовані з
нормами законодавства Європейського Союзу», який передбачає визначення
основних вимог до будівель і будівельних виробів, а також врегулює
процедури оцінки їх відповідності встановленим вимогам.
Крім того, було схвалено законопроект «Про вимоги до предметів та
матеріалів, що контактують з харчовими продуктами», який передбачає
визначення засад обігу предметів та матеріалів, призначених для
безпосереднього або опосередкованого контакту з харчовими продуктами з
метою посилення захисту прав споживачів.
23 березня у Міністерстві соціальної політики України відбулася
організована Міністерством і Радою Європи міжнародна зустріч щодо
положень Європейської соціальної хартії (переглянутої), до яких
Україна не приєдналася при ратифікації (Міністерство соціальної
політики України).
Заступник Міністра соцполітики з питань європейської інтеграції
Сергій Устименко відзначив, що Мінсоцполітики відіграє провідну роль у
забезпеченні реалізації 74 з 98 положень Європейської соціальної хартії
(переглянутої), до яких Україна приєдналася у 2006 році.
«Продовжується виконання Плану заходів щодо Європейської
соціальної хартії (переглянутої) на 2015−2019 рр., затвердженого Урядом
14 травня 2015 р. Він, серед іншого, передбачає опрацювання можливості
поступового приєднання України до 24 пунктів Хартії, до яких Україна не
приєдналася при ратифікації».
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив з
делегацією депутатів Комітету закордонних справ Палати представників
парламенту Нідерландів питання консультативного референдуму в
Нідерландах щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (Західна
інформаційна корпорація).
Українська та нідерландська сторони обмінялися думками щодо
переваг Угоди як для громадян України, так й нідерландців та мешканців
Офіційна інформація
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країн-членів ЄС в цілому в контексті поширення європейських цінностей та
розширення можливостей економічної взаємодії.
Реформа охорони здоров’я
Набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України
№ 51 від 01 лютого 2016 року, зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 22 лютого 2016 за № 269/28399 «Про затвердження Методики
щодо забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку
на 10 тис. населення» (Урядовий портал).
Згідно з наказом, протягом місяця структурні підрозділи з питань
охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій
мають затвердити детальні покрокові плани оптимізації протягом 2016 року
ліжкового фонду закладів охорони здоров’я регіону з відповідними
фінансовими розрахунками. Структурним підрозділам надається можливість
самостійно регулювати кількість лікарняних ліжок для стаціонарного
лікування пацієнтів.
У Каневі відбувся «круглий стіл» за участі міністра охорони
здоров’я України, керівників області та низки районів, а також медиків і
очільників новостворених громад (Децентралізація влади).
У Міністерстві охорони здоров’я України для об’єднаних громад
пообіцяли підготувати «Дорожню карту». У ній, зокрема, пропишуть
особливості функціонування медичних закладів в об’єднаних територіальних
громадах.
Голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко:
Коли ми розпочинали інформаційну кампанію щодо децентралізації, я
особисто об’їздив усі райони. Найбільше людей турбувало, що буде з
освітніми та медичними закладами після об’єднання громад. Щодо
останнього, то тут ключовий принцип єдиний – наближення якісних
медичних послуг до людей. Нині потребують урегулювання кілька питань:
фінансування амбулаторій і ФАПів, так би мовити, без посередників і
мотивування персоналу. Для цього потрібно підкорегувати відповідні
нормативні документи МОЗу.
Міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі:
Із Черкащини ми розпочали робочі поїздки по країні, аби зібрати всі
пропозиції та проблемні питання. Наше міністерство за децентралізацію, за
об’єднання громад. Водночас ми не хочемо зруйнувати систему охорони
здоров’я, а навпаки – вибудувати найкращу модель її функціонування в цих
умовах. Оскільки саме на Черкащині створили першу об’єднану
територіальну громаду в Україні, то ми хочемо, щоб і наші проекти
стартували саме звідси. А інші рухалися на прикладі черкаського досвіду.
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Пенсійна реформа
На розгляд Верховної Ради було подано законопроект №4260 «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання
участі громадян в інвестиційну діяльність і недержавне пенсійне
забезпечення» (ОстроВ).
Законопроектом пропонується дозволити громадянам відкривати
спеціальні інвестиційні та пенсійні рахунки, за допомогою яких громадяни
зможуть самостійно інвестувати в цінні папери. Причому інвестиційний
дохід від операцій з цінними паперами, придбаними за допомогою
інвестиційного рахунку, звільняється від обкладення податком на доходи
фізичних осіб, якщо кошти на рахунку були розміщені не менше ніж за 1095
днів до проведення операції. На доходи, отримані за пенсійними рахунками,
поширюються загальні пільги, встановлені Податковим кодексом для
пенсійних коштів.
Це, на думку авторів законопроекту, призведе до детінізації зарплат і
повернення заощаджень громадян в фінансову систему країни, а також
збільшить внутрішні інвестиції. Також таким чином вирішується проблема
недовіри до фінансових посередників, оскільки інвестор має можливість
самостійно керувати такими рахунками, та індивідуального вибору об'єктів
інвестування. Знижуються і ризики вибору контрагента, оскільки цінні
папери, придбані інвестором за рахунок коштів, акумульованих на його
інвестиційному або пенсійному рахунку, відразу зараховуються на ім'я цього
інвестора.
Автори законопроекту зазначили, що такі рахунки широко
використовуються в світовій практиці, зокрема в США, Великобританії,
Канаді, Японії.
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
У неділю, 27 березня, у 10 об’єднаних територіальних громадах
відбудуться перші вибори (Західна інформаційна корпорація).
Обирати депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
будуть жителі Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, ІваноФранківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської та
Харківської областей.
Ще в трьох об’єднаних громадах, Пісківській селищній ОТГ (Київська
обл.), Привільненській сільській ОТГ, Крупецькій сільській ОТГ (Рівненська
ОТГ), вибори призначені на 24 квітня 2016 року. Таким чином після виборів
у березні-квітні 2016 року кількість об’єднаних територіальних громад в
Україні зросте із 159 до 172, – зазначила громадська організація.
Чернівецька обласна рада готова підставити своє плече у питанні
посилення спроможності об’єднаних громад (Чернівецька обласна рада).
Голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян зустрівся із
представниками Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ –
виконавчим директором товариства в Україні Андреасом фон Шуманом та
керівником проекту «Підтримка реформи децентралізації в Україні» Кейтлін
Крюгер 22 березня.
Пані Кейтлін Крюгер поінформувала учасників зустрічі про те, що
реалізація проекту з підтримки децентралізації державної влади на Буковині
включатиме заходи, спрямовані на покращення якості надання
адміністративних послуг місцевому населенню, запровадження в об’єднаних
громадах елементів ефективного фінансового менеджменту, посилення
обміну досвідом, в тому числі закордоном, а також активне залучення до
процесу формування спроможних громад представників неурядового сектору
та регіональних мас-медіа
Запорізька область переймає канадський досвід залучення
інвестицій для розвитку регіону (Запорізька обласна державна
адміністрація).
У Запоріжжі перебувають представники Федерації канадських
муніципалітетів та керівники проекту міжнародної технічної допомоги
«Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС).
У рамках цього проекту громада, представники бізнесу та влади
отримуватимуть доступ до найсучасніших знань і ресурсів у сфері місцевого
економічного. Крім того, ПРОМІС долучиться до розробки та впровадження
проектів у рамках Стратегії регіонального розвитку 2020. Під час зустрічі
Регіональнініціативи
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представники проекту та фахівці облдержадміністрації домовилися про
налагодження подальшого співробітництва.
На Житомирщині запрацювали два проекти на підтримку
децентралізаційних реформ (Радіостанція «Житомирська хвиля»).
З ініціативи Асоціації міст України та за сприяння Агентства США з
міжнародного розвитку і Європейського Союзу втілюватимуться програми
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування (ПУЛЬС)» та
«Прозорий, підзвітний, ефективний бюджетний процес на місцевому рівні в
Україні». Якщо перший проект працюватиме у дев'яти галузях, поділених на
ресурсні та сервісні, то другий, в основному, орієнтований на підтримку
бюджетної децентралізації.
Уряд виділив 216 мільйонів на підтримку об’єднаних тергромад
Хмельниччини (Незалежний громадський портал).
В рамках державної фінансової підтримки розвитку об’єднаних
територіальних громад Уряд визначив порядок та умови надання субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам об’єднаних територіальних громад
на формування їхньої інфраструктури. Під фінансування потрапило 22
громади.
102
мільйони
гривень
отримали
об’єднані
громади
Дніпропетровщини з держбюджету (Дніпропетровська ОДА).
Представник Офісу реформ Таїсія Крушельницька під час пресконференції в ОДА:
Ремонт доріг, будівництво водоводів, реконструкція шкіл, дитсадків і
будинків культури – все це в планах об’єднаних громад Дніпропетровщини
на 2016 рік. Вони отримали на свій розвиток 102 млн. гривень з державного
бюджету.
Загальне збільшення бюджету територіальної об’єднаної громади
дозволило реалізувати чимало проектів. Важливу роль відіграло повернення
до бюджету частини від суми податку на доходи фізичних осіб.
Позитивні зміни відзначаються в усіх громадах. Покращення
інфраструктури – це основна задача, яка стоїть перед керівниками об’єднань
та їх командами.
Польські спеціалісти будуть працювати на водоканалі у Чернівцях
(Від і дО).
Чернівецький міський голова Олексій Каспрук:
Польська сторона направить на Чернівціводоканал делегацію із своїх
спеціалістів. Технічні фахівці, менеджери будуть супроводжувати проект з
модернізації водопровідних мереж Чернівціводоканалу за європейські гроші.
Відбулася поїздка делегації міста Чернівців до міста побратима Конін
(Польща) у рамках культурного фестивалю міст-побратимів, і разом з
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культурними діячами поїхали представники міськради економічного блоку»
Ми досягли певних домовленостей, зокрема, польська сторона погодилася
направити на водоканал кількох фахівців. Адже наші польські партнери
закінчили масштабний проект з будівництва очисних споруд і мають
відповідний досвід, як це робити за європейські кошти з європейськими
підрядниками.
Делегація із польських фахівців відвідає Чернівціводоканал і буде
працювати тут деякий час. Також вони надалі будуть супроводжувати цей
проект.
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України затвердило 19 інвестиційних
проектів Київської області на 2016 рік (Офіційний веб-сайт Київської
обласної державної адміністрації). Вони отримають фінансування з
Державного Фонду регіонального розвитку на загальну суму 97,1 млн
гривень
Перший заступник голови Київської обласної державної
адміністрації Лев Парцхаладзе:
Фінансування з Державного Фонду регіонального розвитку − це дійсно
суттєві інвестиції для територіальних громад Київщини. Громади мають
використовувати всі можливості для залучення коштів на соціальний
розвиток та розвиток інфраструктури свого села чи міста.
Сергій Надал: «Бюджетна децентралізація – реальні кроки
реформ» (Сайт Тернопільської міської ради).
21 березня у Тернополі Всеукраїнська громадська організація
«Асоціація платників податків України» ініціювала проведення круглого
столу на тему: «Втрати бюджету: регіональний аспект».
Міський голова Тернополя Сергій Надал:
В Україні триває бюджетна децентралізація, зроблені перші позитивні
кроки. Потрібно відверто говорити, що хоч місто отримало нові
надходження, а це близько 180 мільйонів гривень, проте також збільшилися
видатки на понад 200 мільйонів. Сьогодні бюджетні теми є головними, їх
варто було обговорити. Сподіваюся, що вони знайдуть своє продовження.
Стартувала
робота
над
розробкою
Стратегії
розвитку
Теребовлянської громади (Сайт Тернопільської обласної державної
адміністрації).
16 березня 2016 року до Теребовлі прибули представники канадськопольської компанії FIM, Офісу реформ у Тернопільській області та
Європейського Союзу аби спільно з міською радою розпочати роботу над
розробкою Стратегії розвитку Теребовлянської ОТГ.
Наступним етапом розробки Стратегії розвитку Теребовлянської ОТГ
має стати більш широке обговорення даного питання з жителями громади,
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спільне вивчення першочергових потреб і потенціалу саме нашої ОТГ та
адаптація європейського зразку стратегічного документу згідно
напрацьованих пріоритетів.
З 21 по 24 березня у Хмельницькій і Тернопільській області працює
робоча група за участі експертів Мінрегіону та Міністерства охорони
здоров’я (Урядовий портал).
Директор департаменту з питань місцевого самоврядування та
територіальної організації влади Мінрегіону України Сергій Шаршов:
За результатами її роботи будуть напрацьовані пропозиції щодо змін до
законодавства, які дозволять вже найближчим часом вирішити проблемне
питання формування мережі закладів первинної медицини в об’єднаних
громадах.
Одеська область стала частіше відправляти товари на експорт в
ЄС (Репортер).
За січень 2016 року обсяги експорту та імпорту товарів в Одеській
області становили 83, 8 млн і 85,3 млн доларів США відповідно, і знизилися
порівняно з січнем 2015 року на 29,2 % і 3,8 %. Про це повідомляє Головне
управління статистики в Одеській області.
Одеська область співпрацювала у зовнішній торгівлі з 107-ма країнами
світу, при цьому серед країн-партнерів найбільший обсяг вивезення товарів
проводився в Іспанії − 19 %, Туреччину − 11,9 %, Нідерланди − 11,3 %,
Великобританії − 7,8 %, ОАЕ − 4,8 %, Ізраїль − 3,2 %.
В управлінні статистики зазначають, що збільшився експорт товарів з
Одеської області в країни Євросоюзу - він склав 51,1 % від загального обсягу
вивозу товарів і збільшився порівняно з січнем 2015 року на 76,2 %.
В Одеській області на експорт лідирують такі позиції: зернові культури −
28 %, жири та олії тваринного і рослинного походження − 22,8 %, добрива 16,4 %, продукти неорганічної хімії − 7,5 %, залишки і відходи харчової
промисловості.
Також збільшився імпорт товарів з країн Євросоюзу в Одеську
область − склав 29, 3 % від загального обсягу порівняно з 2015 роком зріс на
69,6 %.
При цьому, найчастіше товари в регіон привозять з Російської
федерації − 16,3 %, Китаю − 12,7 %, Туреччини − 10,9 %, Індонезії − 9,1 %,
Білорусі − 4,6 %.
Найбільш популярні товари на імпорт − палива мінеральні, нафта і
продукти її перегону − 19,4 % загальної вартості імпорту, недорогоцінні
метали та вироби з них − 18,5 %, вироби з чорних металів − 14,8 %, горіхи та
їстівні плоди − 13,1 %, машини, устаткування та механізми − 12 %, жири та
олії − 9 %, готові харчові продукти − 4,2 %, електричні машини − 3,5 %.
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На
Волині
систематично
працюють
над
підвищенням
енергоефективності та впровадженні енергозберігаючих заходів. Про це
свідчить запровадження пілотного проекту системи енергомоніторингу на
базі трьох обласних закладів (Волинська обласна державна адміністрація ).
Заступник голови облдержадміністрації Сергій Кошарук:
Пілотний
проект,
запроваджений
розпорядженням
голови
облдержадміністрації від 17 лютого 2016 року № 54 задля щоденного
моніторингу споживання енергоносіїв трьома об’єктами обласної
комунальної власності, а саме: Волинським обласним дитячим
територіальним медичним об’єднанням, Волинським державним училищем
культури і мистецтв ім. Стравінського та Іваничівською спеціалізованою
загальноосвітньою школою-інтернатом. Уже зроблено перші висновки, що
дозволили виявити деякі проблемні питання з обліком і контролем за
споживанням енергоносіїв.
Оголошено відкритий відбір кандидатів на посади заступників
голови Сокальської РДА (Західна інформаційна корпорація).
Сокальська райдержадміністрація (Львівська область) оголосила
відкритий відбір кандидатів на посади першого заступника та заступника
голови РДА.
Документи від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі,
прийматимуть до 26 березня 2016 року.
У Житомирі 22 березня розпочала роботу нова патрульна поліція
(Аналітична служба новин).
В патрульній службі 229 осіб і 21 машина. Також до червня 2016 року
нова поліція запрацює ще в 13 містах України.
За підтримки народного депутата 18 березня Вітовецька громада
отримала нові зупинки. Таким чином у фонді парламентаря, продовжують
програму, яка спрямована на допомогу та розвиток інфраструктури у
кожному населеному пункті 188 округу (Хмельницький телеканал
«Ексклюзив»).
Сьогодні Війтовецькій громаді згідно звернення у громадську
приймальню, надали ще дві. Уже найближчим часом їх встановлять у
напрямку Теофіпольського та Чемеровецького районів.
18-го березня у Кіровоградському прес-клубі презентовано останні
реформи в системі послуг, які надаються Міністерством юстиції України
зокрема надання безоплатної правової допомоги та вдосконалення онлайн сервісів (Рідний Кіровоград).
Кабінет Міністрів підтримав створення по всій країні бюро правової
допомоги Міністерства юстиції України − на засіданні Кабінету Міністрів
прийнято постанову «Про реформування територіальних органів
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Міністерства юстиції та розвиток системи надання безоплатної правової
допомоги».
Виконуючий обов’язки начальника Головного територіального
управління юстиції в Кіровоградській області Вадим Гуцул
В області реорганізація районних та міських структурних підрозділів
має завершитися уже в травні поточного року, а створені натомість бюро
правової допомоги повинні почати роботу з липня 2016 року. Відповідно до
плану реформування, буде ліквідовано кілька сотень територіальних органів
Мін’юсту на Кіровоградщині – це управління юстиції районного та міського
рівнів.
Перший заступник начальника Головного територіального
управління юстиції у Кіровоградській області Артем Марченко:
У бюро правової допомоги громадяни, які мають на це законні
підстави, зможуть реалізувати право на адвоката. Це стосується
малозабезпечених, інвалідів, пенсіонерів, переселенців, учасників АТО та
сімей загиблих. У бюро громадянам надаватимуться консультації та
допомагатимуть в користуванні он-лайн сервісами Мін’юсту. Так само, там
надаватиметься первинна правова допомога, тобто консультації всім людям,
які потребують фахового юридичного супроводу для вирішення правових
питань.
Інновацією в реформуванні юстиції стало надання адмінпослуг онлайн. Щорічно понад 20 мільйонів українців звертаються до Міністерства
юстиції за отриманням адміністративних послуг. Запроваджуючи он-лайн
послуги Мін’юст будує прозору, орієнтовану на потреби громадян, зручну і
зрозумілу систему їх надання.
Данці збудують прикарпатцям біогазовий завод (Kurs.if.ua).
17 березня, відбулася прес-конференція на тему: «Характеристика
інвестиційного клімату в Івано-Франківській області. Загальна картина
співпраці представників місцевої влади з суб’єктами вироблення
відновлювальної енергії на теренах Івано-Франківщини».
Перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій
Басараб:
Залучення іноземних інвестицій на Прикарпаття для місцевої влади є
пріоритетним. За чотири роки в область залучено 800 мільйонів доларів
іноземних вкладень. Також відомо, що на нашій території діє близько 420
підприємств з іноземним капіталом.
Сьогоднішня подія пов’язана із відкриттям будівництва вже другого
біогазового заводу з допомогою іноземців. Це важливо для зменшення
енергетичної залежності від російських енергоносіїв.
Посол Данії в Україні, Грузії та Вірменії Крістіан Донс Крістенсен
говорив про значення залучення іноземних інвестицій до розвитку
Карпатського регіону. Він закликав українців вчитися на досвіді Данії.
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«До будівництва біогазового заводу долучений інвестиційний фонд
NEFCO. Це означає, що будуть дотримуватися найвищих стандартів».
На Дніпропетровщині стартує освітній проект зі стратегічного
планування та проектного менеджменту для активістів і працівників
органів місцевого самоврядування (Децентралізація влади).
Навчання спрямоване на вирішення однієї із ключових проблем
новостворених громад – відсутність досвідчених кадрів та недостатнє
розуміння яким чином можна використати переваги нових повноважень та
залучити додаткові ресурси.
Представник Мінрегіону Лідія Євтушенко:
Важливо надати актуальний інструментарій для розвитку міст
обласного та районого значення, а також об’єднаним територіальним
громадам для їх ефективного стратегування, планування та втілення
конкретних проектів. Мінрегіон усіляко підтримує різноманітні ініціативи,
спрямовані на методологічну та консультативну підтримку новостворених
ОТГ та тих територій, що розпочали процес об’єднання.
У Каневі радилися, як реформувати медицину в умовах об’єднання
тергромад (Черкаська обласна державна адміністрація).
«Дорожню карту» для громад-об’єднавців підготують у Міністерстві
охорони здоров’я України. У ній, зокрема, пропишуть особливості
функціонування медичних закладів в об’єднаних територіальних громадах.
Про це йшлося на круглому столі в Каневі.
Голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко наголосив на необхідності
розроблення стимулів для громад-об’єднавців. Зокрема, на рівні держави
передбачити їм ресурс для оснащення по-сучасному ФАПів і амбулаторій.
Свої пропозиції озвучили також і керівники новостворених громад.
Найбільше людей турбувало, що буде з освітніми та медичними
закладами після об’єднання громад. Щодо останнього, то тут ключовий
принцип єдиний – наближення якісних медичних послуг до людей. Нині
потребують урегулювання кілька питань: фінансування амбулаторій і ФАПів
так би мовити без посередників і мотивування персоналу. Для цього потрібно
підкорегувати відповідні нормативні документи МОЗу.
Економія на теплі: встановити лічильник можна за півціни, а
утеплити будинок – за 5 % від суми. Торік харків'яни взяли в кредит
38 млн грн на утеплення (Сегодня).
Мало хто знає, що в області успішно працюють кілька державних і
міжнародних програм, спрямованих на енергоефективність. Взяти участь у
них можуть ОСББ і фізособи. В рамках програм можна взяти банківський
кредит на енергозберігаюче обладнання або матеріали.
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Ще дві програми, що дають можливість заощадити на теплі, діють
тільки для ОСББ. Одна з них − конкурс «Разом у майбутнє», переможцям
якого пропонують умови співфінансування.
Начальник облуправління реформування інфраструктури та
економічного аналізу Наталія Горбаненко:
По суті, це конкурс міні-проектів, в якому крім ОСББ беруть участь і
інші громадські організації. Основні умови — проект повинен бути
енергозберігаючим, а вартість його реалізації не повинна перевищувати 200
тисяч гривень, переможцям конкурсу 95 % вартості робіт компенсують з
обласного та місцевого бюджетів. У минулому році в області перемогли
відразу дев'ять «теплих» проектів від ОСББ загальною вартістю 1,3 млн грн.
До речі, схожу програму впроваджують в регіоні ЄС і ООН. Торік
європейці відібрали дев'ять будинків з Мерефи і Чугуєва для заміни вікон та
дверей, утеплення фасадів та дахів. Половину вартості мешканцям
компенсували міжнародні організації, ще 45 % − місцеві бюджети, а залишок
у 5 % поділили між мешканцями. В цьому році в рамках міжнародної
програми планують відібрати на утеплення 13 багатоквартирних будинків.
В цьому році кілька будинків області можуть утеплити у рамках
програми розробленої урядом Німеччини. Щоб поборотися за німецьке
утеплення, мешканцям необхідно до 20 березня подати заяву з даними про
будинку і фотографіями фасаду з різних сторін.
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
З 21 по 24 березня у Хмельницькій і Тернопільській області працює
робоча група за участі експертів Мінрегіону та Міністерства охорони
здоров’я.
За результатами її роботи, до кінця поточного тижня, будуть
напрацьовані пропозиції щодо змін до законодавства, які дозволять вже
найближчим часом вирішити проблемне питання формування мережі
закладів первинної медицини в об’єднаних громадах (Децентралізація влади).
Павло Ковтонюк, проектний менеджер реформи охорони здоров’я
Нацради реформ:
Аби вивести українську медицину з летаргічного сну і встати на
європейські рейки, реформі потрібні: суспільний запит, радикальний та
сміливий план і політичне лідерство. Перше у нас давно є: відповідно до
опитувань громадської думки, реформування системи охорони здоров’я
потрапляє у число пріоритетних реформ. Радикальний план було розроблено
на початку цього року. Справа за політиками, які винесуть реформу на свої
знамена (Національна рада реформ / National Reforms Council).
З метою щорічного зменшення споживання тепла як головного
пріоритету у сфері енергоефективності Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України ініціювало
створення «Фонд Енергоефективності». Активна підтримка проекту за участі
донорів і міжнародних фінансових організацій (МФО), що надається вже
сьогодні, дає можливість впевнено дивитися у майбутнє щодо подальшої
співпраці з міжнародним співтовариством, технічної підтримки реалізації
проектів і розширення масштабів діяльності (Мінрегіон України).
Віце-прем'єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Підписали Заяву про спільні наміри щодо співпраці між містами
України та Німеччини в дусі Лейпцігської Хартії «Міста Європи на шляху до
сталого розвитку» з Федеральним міністром навколишнього середовища,
захисту природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини
Барбарою Хендрікс.
Завдяки цьому документу ми налагодимо нашу постійну співпрацю з
цього питання з німецькою стороною, зможемо залучати їх досвід та
практики для розробки дорожньої карти сталого розвитку для міст України.
Це хороша можливість залучати інвестиції з ЄС, налагоджувати
Новини з соціальних мереж
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горизонтальні партнерські зв'язки. І таким чином, швидше інтегруватися в
Європейський Союз (Геннадій Зубко).
Міністр юстицій Павло Петренко:
В ході робочого візиту в Нідерланди зустрівся з членами Уряду та
представниками опозиції.
Обговорив Угоду про асоціацію України з ЄС з Міністром безпеки та
юстиції Королівства Нідерланди Ардом ван дер Штейром, який наголосив,
що Нідерланди зацікавлені в Угоді, і члени Уряду працюють над її
популяризацією в суспільстві.
Подякував за підтримку Олександру Пехтолду – лідеру голандської
опозиційної партії «Д-66», яка офіційно агітує голосувати за Угоду про
асоціацію між Україною та ЄС на референдумі у Нідерландах 6 квітня
поточного року (Павло Петренко).
Оновлено План дерегуляції. Додано 90 пунктів, які виросли з
пропозицій бізнесу, громадськості та органів виконавчої влади. Збір ініціатив
продовжується (Національна рада реформ / National Reforms Council).
Заступник директора Департаменту з питань місцевого
самоврядування та територіальної організації влади Мінрегіону
Людмила Даменцова:
До бюджетів об’єднаних громад кошти державної субвенції на
розвиток інфраструктури перераховуватимуться вже з наступного місяця
(Мінрегіон України).
21 березня 2016 року сорок українських судових адміністраторів з усіх
регіонів України, відібраних на конкурсній основі, почали навчання за
двотижневою програмою з питань судового адміністрування, яка вже втретє
впроваджується Державною судовою адміністрацією України в партнерстві з
Національною школою суддів України за підтримки Проекту USAID
«Справедливе правосуддя» та участі Університету штату Мічиган (США).
Метою програми є покращення знань, навичок та здібностей керівників
апаратів судів, їх заступників та працівників Державної судової адміністрації
України для ефективного управління судами (USAID Ukraine – USAID
Україна).
Міністр юстицій Павло Петренко:
В ході робочого візиту в Нідерланди зустрівся з членами Уряду та
представниками опозиції.
Обговорив Угоду про асоціацію України з ЄС з Міністром безпеки та
юстиції Королівства Нідерланди Ардом ван дер Штейром, який наголосив,
що Нідерланди зацікавлені в Угоді, і члени Уряду працюють над її
популяризацією в суспільстві (Павло Петренко).
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Віце-прем'єр-міністр України − Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Україна та ЄС готуються підписати меморандум на 97 млн євро для
підтримки децентралізації. Ці кошти планується спрямувати на проведення
навчання голів об’єднаних територіальних громад та співробітників, які
будуть працювати у виконавчих комітетах, займатися розробкою
інвестиційних проектів, облаштування і запуск понад 600 центрів надання
адміністративних послуг (Децентралізація влади).
Віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Реформа децентралізації досить складна і тривала в часі. Європейські
країни з меншою площею та кількістю людей пройшли цей шлях за 3-15
років. В Україні лише за рік об'єдналося 159 громад. Зараз вони самостійно
формують свої бюджети, готують програми розвитку своїх територій та
інвестиційні проекти. У березні-квітні перші місцеві вибори призначено ще у
13 об’єднаних територіальних громадах (Геннадій Зубко).
Україна виконала всі антикорупційні зобов’язання перед Євросоюзом і
тепер матиме безвізовий режим з ЄС.
16 березня було обрано ще двох співкерівників Національного
агентства з питань запобігання корупції – експерта РПР Руслана Рябошапку
та адвоката Руслана Радецького. Таким чином, НАЗК може розпочати свою
роботу (Реанімаційний пакет реформ).
Уряд затвердив нову систему тарифів в Система електронних
державних закупівель ProZorro. Як пояснює команда реформи
держзакупівель, хоча донори й підтримали систему на етапі її становлення,
зробити ProZorro повністю безкоштовною для всіх назавжди неможливо. Ми
маємо вчитися працювати самостійно і бути в змозі забезпечити стабільне
функціонування та належне обслуговування системи (Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України).
Міністр юстицій Павло Петренко:
17 березня разом із своїм заступником Павлом Морозом та Бізнесобудсменом Альгірдасом Шеметою зустрілися із представниками
Французького ділового співтовариства в Україні та Послом Франції в Україні
Ізабель Дюмон.
Очікувано, представники бізнес спільноти наголосили на необхідності
подальшої боротьби з корупцією в Україні, проведення змін у роботі судів та
фіскальних органів (…) (Павло Петренко).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
(Економічна правда)
Народний депутат, голова Комітету ВР з питань фінансової
політики і банківської діяльності Сергій Рибалка:
15 березня парламент остаточно ухвалив останній з «безвізових»
законів – закон про електронне декларування доходів службових осіб з
пропозиціями президента.
(...) По-перше, ухвалення закону про електронне декларування
відкриває Україні шлях до отримання цього року безвізового режиму з
Європейським Союзом. Тепер м’яч на стороні ЄС.
Хоча для них це буде дуже складним рішенням. В Європі зростає
напруження у зв’язку з міграційною кризою. Крім того, напередодні
референдуму в Нідерландах у європейських засобах масової інформації
поширюється досить неприємна для нас інформація, яка переконує
європейців відкласти будь-які рішення щодо європерспектив України.
По-друге, необхідність електронного декларування (та відповідальність
для службових осіб за достовірність даних) вводиться не з 2017 року, а з 2016
року. Чиновники повинні будуть подати електронні декларації протягом 60ти днів з дня початку роботи електронної системи. Коли це станеться?
Кажуть, через 2-3 місяці. Сподіваємося.
По-третє, новий президентський варіант закону є розумним
компромісом. Не всі державні службовці або посадові особи місцевого
самоврядування подаватимуть електронні декларації вже цього року, а лише
ті, хто займає особливо відповідальне становище.
За підрахунками, йдеться про приблизно 30 тисяч осіб. З наступного
року данні усіх чиновників, суддів, прокурорів чи поліцейських мають бути в
загальному реєстрі.
Також нововведення передбачають досить гуманну норму: якщо
протягом 7 діб з моменту подання декларації у службової особи прокинулась
совість або він дійсно помилився і знайшов помилку, він може відізвати
попередню та подати нову декларацію без будь-яких санкцій.
По-четверте, новий закон встановлює жорстку, у тому числі
кримінальну, відповідальність за недостовірну інформацію щодо
декларування майна службових осіб. Але не за будь-які дрібні помилки, а за
завідомо недостовірні відомості.
Якщо розбіжність між реальними та поданими даними складатиме від
100 до 250 розмірів мінімальної заробітної плати (з 1 травня – від 145 тис до
362,5 тис грн), то на службову особу накладається штраф від 1 до 2,5 тис
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (689 тис – 1,722 млн).
Експертний погляд
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Якщо ж якість життя службової особи перевищує задекларовану суму
(більше 250 розмірів мінімальної заробітної плати), то держава в праві
покарати її штрафом від 2,5 до 3 тис неоподаткованих мінімумів доходів
громадян (від 1,722 млн до 2,067 млн грн) або громадськими роботами на
строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до 2 років, з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років.
Юристи кажуть, що застосування або адміністративної, або
кримінальної відповідальності, погане. Такий вибір створює додаткові
можливості для корупції під час оцінки майна та відповідності його вартості
даним декларації та під час винесення судового рішення.
Не хочеться, щоб система стала ще одним корупційним інститутом
збирання данини із корупціонерів. Подивимося, як це запрацює на практиці.
Також експерти звертають увагу, що у більшості європейських країн
немає кримінальної відповідальності за помилки у деклараціях. Там існує
кримінальна відповідальність за несплату податків. Однакова для усіх
громадян.
Це набагато важливіше, і є більш дієвим, а декларації – не мета, а лише
механізм контролю сплати податків та «чистоти» чиновників.
У законі ще багато дискусійних норм. З одного боку, там міститься
вимога декларувати майно і доходи членів сім’ї, що живуть разом. Якщо
родичі чиновника не дають даних для декларації – треба вказати лише те, що
відомо декларанту.
Так, корупціонери звикли переписувати статки на родичів. Однак
сумлінні службовці постають у незручне становище – діти або батьки можуть
просто відмовитись надавати дані про себе. І змусити їх ніхто не зможе. Цю
колізію нам ще прийдеться обговорювати.
Наприклад, ані єврокомісар австрієць Йоханнес Хан, ані президент
Франції Франсуа Олланд, ані німецький канцлер Ангела Меркель не
декларують власність та доходи дітей чи батьків. У їхніх країнах
законодавство цього не вимагає.
У Німеччині незалежно від того, чи це держслужбовець, чи будь-яка
інша фізична особа, річна декларація подається лише в окремих, визначених
законодавством випадках (наприклад, йдеться про отримання доходів із
різних джерел, отримання працівником одночасно субсидій чи інших видів
допомоги від держави, про осіб, які мають утриманців і можуть зменшувати
базу оподаткування тощо).
Я це кажу до того, що нам не треба сліпо виконувати вказівки
європейських експертів, а самим краще вивчати європейський досвід,
проводити серйозніші дискусії і ухвалювати більш якісні та системні закони.
Адже нам треба поступово виводити із тіні усю економіку та усіх
громадян – держслужбовці не прилетіли з Марсу. Тож нам важливо
поступово змінювати ментальність усього суспільства.
Експертний погляд
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(...) Важливим елементом закону став його зв’язок із громадським
суспільством та ЗМІ. Національне агентство з протидії корупції може
провести перевірку декларації службової особи на підставі інформації,
отриманої від фізичних та юридичних осіб, із засобів масової інформації та
інших джерел.
Тож суспільству треба буде вимагати результатів роботи від
Нацагентства (...).
(Українська правда)
охорони здоров'я»

Менеджер групи «Реформа системи
Реанімаційного пакету реформ Олександр Ябчанка:
Коли востаннє ви замислювались про стан української медицини?
Спробую вгадати: коли хворіли.
Недуга змушує українця йти на прийом до лікаря, якого визначила
йому держава (якщо до іншого, то винятково за власні гроші), купувати ліки,
думати, як «віддячити» лікарю та чи віддячувати взагалі.
Чому ж ми мусимо вирішувати стільки питань в той неприємний час,
коли хворіємо?
Наш суспільний договір щодо медицини – 49-та стаття Конституції
України – прописаний наступним чином: держава бере на себе певні
зобов'язання, а громадяни натомість наповнюють бюджет податками і
поступаються правом вибору лікаря.
На те, щоб виконати прописані в Конституції зобов'язання, держава
виділяє 3,5% від ВВП, або 11,5% від загального бюджету (дані ВООЗ, 2012
рік).
Далі, левова частка, близько 84% цих грошей розподіляється у вигляді
субвенцій (коштів із держбюджету в місцеві бюджети) регіонам України, у
залежності від кількості громадян, що там проживають. Далі місцеві
чиновники розподіляють отримані кошти між закладами охорони здоров'я –
амбулаторіями, поліклініками, стаціонарами, – де ми мали б отримувати
свою безкоштовну медицину.(...)
Для початку, варто зрозуміти, що норма Конституції «...у державних і
комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається
безоплатно...» – була запозичена з популістських гасел Радянського Союзу.
Гасел гарних, але абсолютно нездійсненних.
Крім того, у трикутнику «держава-лікар-громадянин» цілком відсутній
зворотній зв'язок надважливої ланки «лікар-громадянин.
Замисліться: ми, ключові підписанти суспільного договору з державою,
не маємо жодного впливу на розподіл бюджетних грошей, зокрема, на
медицину.
Оскільки нашим законодавством передбачено, що за надання медичних
послуг сплачує держава – то виконавцю, тобто лікарю, головне не полікувати
громадянина, а відзвітувати перед платником, тобто здати план.
Експертний погляд
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Мало того, що в нашій системі охорони здоров'я не «гроші ходять за
пацієнтом», а «пацієнт ходить за грошима» – так ці гроші ще й ідуть на
оплату «домальованого» звіту за виконання плану, а не за лікування реальних
громадян.
На додаток до цього, грошей на медичне обслуговування одного
громадянина на рік виділяється обмаль – близько 50 доларів США на особу
(для порівняння в Польщі – 627 євро на одну особу). А в самій медичній
сфері практично відсутня конкуренція.
(...) У такій системі, звісно, відсутній будь-який зворотній зв'язок:
держава обіцяє громадянам щось нездійсненне і вимагає це здійснити у
лікарів.
І громадяни, і лікарі це розуміють, тому якось домовляються між
собою. Як ми вже знаємо, у неконституційний спосіб.
На мою думку, вже давно настав час переглянути суспільний договір,
який не діє, не діяв і діяти не може в принципі. Для початку треба зрозуміти
декілька істин:
1. Ніякої «безкоштовної медицини» не існує.
Платимо, так чи інакше, ми, громадяни. І платимо чимало – 11%
державного бюджету. Нашими грошима розпоряджаються наймані для цих
потреб чиновники. Ми не маємо жодного впливу ані на те, як ці гроші
розподіляються, ані на відбір тих, хто їх розподіляє.
2. За даними аналітиків проекту «Ціна держави», на свої медичні
потреби українці витрачають майже стільки ж додаткових грошей із власної
кишені, скільки на це виділяє держава з бюджету.
Тобто, ми маємо більше…100 мільярдів гривень, 50% яких замість нас
нераціонально розподіляють чиновники, а 50% ми сплачуємо додатково, аби
компенсувати цю недолугість: лікарям – у вигляді подяки, а собі – у вигляді
закупівлі медикаментів, потрібних для лікування.
3. Вирішувати будь-яку проблему завжди складніше і дорожче, аніж її
попередити.
За даними Partnership for Prevention, кожен один долар, вкладений у
профілактику, економить від 5 до 10 доларів на лікуванні.
У медицині за профілактику відповідає первинна ланка (поліклініка).
Лікар первинної ланки – це такий собі оператор вашого здоров'я. Його
завдання – максимально сприяти тому, щоб ви не хворіли (профілактика), а у
разі хвороби одразу звертались за допомогою (рання діагностика і
лікування). Якщо ж ваш випадок потребує складнішого обстеження і
лікування, то лікар первинки скеровує вас туди, де це обстеження і лікування
можливе (маршрутиризація пацієнта).
(...) Для того, аби лікар дійсно став партнером у питанні збереження
вашого здоров'я – і він, і ви маєте бути в цьому зацікавленими як духовно,
так і матеріально.
Лікаря можна зацікавити статусом і грошима, громадянина –
гарантіями і сервісом (...).
Експертний погляд
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(Українська правда)
Кандидат юридичних наук, експерт-кримінолог Ганна Маляр:
«Рада прийняла закон про спецконфіскацію» – такими заголовками
днями майоріли ЗМІ.
За що ж насправді проголосували депутати? За зміни до Кримінального
та Кримінального процесуального кодексів – а не за той законопроект, який
містив конкретні прізвища одіозних чиновників, майно яких планували
конфіскувати.
Зміни, що пояснюють сутність спецконфіскації, тобто відповідають на
питання, що це таке, – уже набрали чинності. Інша частина змін – щодо
процедури застосування спецконфіскації, яка і є предметом запеклої дискусії,
– поки що проголосована лише у першому читанні.
Варто згадати, що вперше спецкофіскацію внесли до Кримінального
кодексу ще за часів Януковича. З тією різницею, що тоді вона
застосовувалась лише до засуджених осіб, а зараз у певних випадках
конфіскувати майно можна буде до ухвалення вироку суду – у підозрюваних,
обвинувачених та третіх осіб, які мали необережність набути майно у
підозрюваного та обвинуваченого.
Зрозуміло, що у такий спосіб порушується принцип презумпції
невинуватості, бо йдеться про застосування покарання до особи, яка ще не
визнана винною.
Ставиться під сумнів непорушність інституту права власності.
Крім того, без відповіді залишається питання – як повертатимуть
конфісковане майно у разі виправдувального вироку суду. Бо запідозрити
особу – справа не хитра, значно складніше довести її вину в суді.
Але зважаючи, що на кону стоїть таке довгоочікуване повернення
державних коштів, привласнених чиновниками режиму Януковича, хочеться
закрити очі на всі суперечливі моменти в законі й повірити у щирість намірів
нардепів.
Та при детальному аналізі процедури спецконфіскації, яка
проголосована в першому читанні, раптом виявляється, що коло осіб, до яких
вона може застосовуватись, підозріло вузьке в контексті заявлених цілей.
Так, повернення в дохід держави грошових коштів, валютних
цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України,
дорогоцінних металів, каміння, інших цінностей та доходів від них до
ухвалення вироку суду – тобто спецконфіскація – буде можлива у
кримінальних провадженнях лише щодо трьох злочинів:
1) привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом
зловживання службовою особою своїм службовим становищем;
2) створення злочинної організації;
3) прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної
вигоди службовою особою – простою мовою це хабар.
Експертний погляд
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Цікаво, що в першій редакції законопроекту, яку відкликали, був
значно ширший перелік корупційних злочинів, у провадженнях щодо яких
могла застосовуватись спецконфіскація. Однак після доопрацювання над
відкликаним законопроектом з нього зникли:
– незаконне збагачення,
– зловживання впливом,
– легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
По-друге, коло осіб, щодо яких буде можливе застосування
спецконфіскації, звужене такою умовою: «Переховування підозрюваного у
вчиненні вказаних злочинів від органів слідства та суду з метою ухилення від
кримінальної відповідальності і оголошення його у розшук (державний,
міждержавний або міжнародний) та перебування у ньому терміном понад
шість місяців».
Тобто, якщо підозрювана чи обвинувачена особа не переховується та
не перебуває півроку в розшуку – її сумнівно набуте майно не підлягатиме
спецкофіскації. А отже, вона може встигнути його передати третім особам.
(...) Відповідно до 58-ї статті Конституції закони не мають зворотної дії
у часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують
відповідальність особи.
Норми про спецконфіскацію посилюють, а не пом'якшують
відповідальність.
Це означає, що спецконфіскацію у новій редакції можна буде
застосовувати лише до осіб, яких підозрюють у вчиненні злочинів вже після
набрання чинності зазначених змін (...).
Поліцейська епідемія: депутати пропонують ліквідувати податкову
міліцію (Українські реалії).
Аналітик UniCredit Bank Андрій Приходько:
Ідея реорганізація служби виглядає логічною. Інша річ – як саме її буде
реалізовано. Автори законопроекту основною причиною пропонованої
реформи називають низьку ефективність роботи податкової міліції. Однак чи
буде фінансова поліція працювати ефективніше – далеко не факт. Виділення
фінансової поліції зі структури ДФС може послабити комунікацію між нею й
податківцями, тим більше, що фінансова поліція буде використовувати
матеріали податкових перевірок у своїй роботі.
Створення нового незалежного органу замість підрозділу ДФС
безумовно скоротить витрати ДФС, але збільшить загальні витрати держави
приблизно на ту ж суму. Водночас на час перехідного періоду й передання
повноважень від податкової міліції до фінансової поліції виникне на певний
час вакуум, коли податкова міліція вже не матиме права виконувати свої
обов’язки, а фінансова поліція ще не зможе їх виконувати.
Керівний партнер ЮК «Правозахист Україна» Герман
Таслицький:
Експертний погляд
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Почавши вивчати законопроект, я інтуїтивно почав його порівнювати з
Розділом XVIII–2 Податкового кодексу «Податкова міліція». І відразу
натрапив на відчутну різницю в завданнях фінансової поліції та податкової
міліції. Згідно зі ст. 4 законопроекту, серед завдань фінансової поліції немає
контролю за дотриманням податкового законодавства. Тому, з певною
обережністю, я б припустив, що платники податків України мають усі шанси
«позбутися» спілкування з представниками податкової міліції.
Позитивом також є те, що фінансову поліцію виводять зі структури
ДФС. Отже, наповнення бюджету не буде висіти над ними, як дамоклів меч.
Це дозволить представникам фінансової поліції зосередитися виключно на
запобіганні злочинам у сфері використання фінансових ресурсів держави та її
економічної безпеки.
(Економічна правда)
Позаштатний експерт з енергетичної політики Національного
екологічного центру України Юлія Огаренко:
(...) Найбільшим тягарем для державного бюджету, а відтак, і для
платників податків, традиційно був вугільний сектор, сумарна підтримка
якого за шість років – з 2009-2014 – сягнула близько 62 млрд грн.
Левова частка коштів спрямовувалося на статтю з відшкодування
витрат на видобуток вугілля збитковим державним шахтам і ці видатки
постійно зростали із виснаженням вугільних пластів – з 5,5 млрд грн у 2009
до 8,7 млрд грн у 2014. (...)
Значними статтями видатків державного бюджету є відшкодування
«Нафтогазу» різниці між цінами імпортованого газу та цінами його продажу
теплогенераціям. Так само і субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на тепло та інші комунальні
послуги. Ці видатки суттєво дисонують з фактичною вартістю послуг.
(...) У разі поступового підвищення тарифів до ринкових ще з 2009,
половину видатків на відшкодування збитків Нафтогазу та енергетичним
компаніям (45,6 млрд грн з 2009 по 2014) варто було б спрямувати на
соціальні програми для малозабезпечених верств населення, у залишку - 22,8
млрд грн.
З 2009 до 2014 року на компенсацію збитків державних шахт витрачено
51,4 млрд грн. За припущення, що половину цих видатків необхідно було б
зарезервувати на соціальні програми для шахтарів, які б втратили робочі
місця внаслідок закриття шахт, залишилося б ще близько 25,7 млрд грн на
інші цілі.
Таким чином, маємо 48,8 млрд грн. На що можна було б витратити ці
кошти?
В першу чергу необхідно встановити лічильники на тепло в усіх
багатоповерхівках, адже справедливе нарахування комунальних платежів
можливе лише за 100% обліку. Нагадаємо, рахунки за тепло сьогодні є
найдорожчими
Експертний погляд
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Така державна програма обійшлася б нам - платникам податків - всього
у 3,5 - 4,9 млрд грн за припущення, що ринкова ціна лічильника становить
50-70 тис грн, а кількість багатоповерхівок, які потребують встановлення
лічильників – близько 70 тисяч. Не така вже й значна сума, всупереч всім
формальним «відмовкам» чиновників, що на це нібито немає коштів.
А залишок коштів – 43,9 млрд грн – можна було б витратити на
державну програму підтримки енергоефективних заходів у житлових
будівлях. За припущення, що з держбюджету надавалася б допомога обсягом
2,5 млн грн на кожну багатоповерхівку у вигляді пільгових кредитів чи
грантів, можна було утеплити понад 17 тисяч багатоповерхівок (близько
22,7% від загальної кількості).
Звісно, що наведені вище розрахунки дуже приблизні за значної
кількості припущень і тому мають виключно ілюстративну функцію.
Можна дискутувати стосовно суми коштів, необхідних для соціальних
програм (у разі стрімкого підвищення тарифів і скасування державних
видатків, наведених вище) та найбільш пріоритетних заходів, але висновок
залишиться незмінним.
Протягом багатьох років ми – платники податків – мимоволі
субсидували збиткові державні шахти та компенсаційні заходи із
здешевлення теплової енергії та інших комунальних послуг для всіх
домогосподарств, незалежно від їхніх доходів, у той час як ці кошти можна
було б витратити на більш доцільні заходи (...).
(Голос Столиці)
Голова «Української горіхової асоціації» Володимир Пахно:
Україна на сьогодні посідає третє-четверте місце в світі по валовому
збору горіхів і ця сума обчислюється від 100 до 120 тисяч при врожайності. З
цієї кількості експортується приблизно 60 %.
Я думаю, бюджет може поповнитися за рахунок того, що можна
легалізувати і зробити відкритим експорт горіха, і ми за це виступаємо, щоб
виключити всі побічні корупційні рухи. Тут з'являються деякі складності за
рахунок документообігу по волоському горіху, з'являється необхідність
надавати довідку 3-ДФ – це довідка про походження товару, хоча ми
прекрасно розуміємо, що волоський горіх не імпортується, а виробляється в
Україні, і іншого положення немає. Що стосується недоотримання в бюджет,
це знову-таки пов'язано з підприємствами, які діють в обхід державі, в обхід
податкових і фіскальних служб, за домовленістю, відправляють машину
через кордон, або в бік Європи, або в бік азійських країн (…).
(Голос Столиці)
Екс-міністр економіки, президент Центру ринкових реформ
України Володимир Лановий:
Німеччина не має необхідних ресурсів сільськогосподарського і
промислового характеру. Тому збільшення продажів в Німеччину в першу
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чергу пов'язано з розширенням квот на поставки української
сільськогосподарської і іншої сировинної продукції в цю країну. Німеччина
виробляє в основному кінцеві товари промислового чи побутового
призначення, ми знаємо це по наших магазинах.
Вкладати кошти потрібно тоді, коли країна знаходиться в кризі, а потім
чекати динамічного зростання прибутків від цих капіталовкладень. Інвестори
знають, що у нас зараз вкрай погана ситуація, вкрай дешеві фонди, капітали,
обладнання, наша земля, тому вкладати зараз дуже вигідно. А після
приєднання до ЄС у майбутньому платоспроможність нашого населення,
платоспроможність наших виробничих об'єктів буде високою, і німецькі
інвестиції в Україну будуть дуже прибутковими.
Це (статті нашого експорту до Німеччини, − ред.) − аграрна продукція,
ми стали першими в світі по виробництву соняшникової олії. Наша
промисловість потенційно може бути партнером європейських виробництв і
споживачів, але поки що наші промислові об'єкти не мають фінансування,
оскільки у нас немає капіталу, немає кредитів, банки виходять з України, в
тому числі іноземні.
Німеччина найбільш динамічно розвивається в Європейському Союзі,
вона є найбільшим виробником промислової продукції за своєю часткою в
загальному європейському ВВП. Так що це дуже перспективна економіка,
дуже перспективний партнер для України. Я сподіваюсь, що науковотехнічний обмін буде розширюватися, і корпорація наших промислових
підприємств з Німеччиною, в першу чергу машинобудівних, буде зростати.
(…) Вже є приклади, коли американські інвестори купують українські
стартапи, в тому числі в сфері ІТ-технологій. Нам треба створити умови,
щоби ІТ-технології і відповідні підприємства знаходилися в Україні,
працювали на нашу економіку, створювали прибутки на нашій території.
Поки що, на жаль, податківці не знають, як поступати з ІТ-компаніями, і
просто намагаються їх закривати. Думаю, що це серйозна прогалина у роботі
влади.
(Лига.net)
Начальник департаменту люстрації Міністерства юстиції Тетяна
Козаченко:
Люстрація не побудована за принципом, що ми обов'язково повинні
когось люструвати. Ні. Люструвати − значить просто закрити доступ до
державної служби, і все. Працюйте далі, ніяких обмежень, але не на
державному рівні. Держава − це пріоритет, і вона має право захищати весь
свій народ, всіх людей, від того управління, яке було неефективним і не
забезпечувало їх права. Це дуже важливо. Перевіряється не державний
службовець, а посада, на якій він знаходиться. Якщо її займає людина, до
якого застосовуються люстраційні критерії, то його включають до реєстру. А
якщо не займає (наприклад, звільнився за власним бажанням, − ред.), то не
включають.
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Зараз в люстраційному реєстрі дев'ятсот прізвищ. А всього по країні за
посадою під люстрацію потрапляють не більше п'яти-шести тисяч, і це на
більш ніж 300 тисяч державних службовців. З них тільки одиниці
залишаються на посадах − ті, у кого є рішення судів або яких ховають від
люстрації. Це скоріше виключення. Ганебні випадки, але їх небагато.
По прокуратурі ми довели роботу до фінішу: створили реєстр всіх
люстраційних посад. На 20 тисяч співробітників української прокуратури їх
всього 357. По кожній посаді ми вивчили, хто і скільки часу її займав, щоб
жодний день не загубився. У цій графі вказано кількість днів роботи, і можна
легко визначити, хто працював на посаді більше року. На всю прокуратуру
ми виявили 401 співробітника підпадає під заборону − це 2%. Вони вже не
працюють. Виняток − чотири людини, у яких є рішення суду. Як би нам не
подобалося, але це судове рішення. І ще шістьох ховають. Але в цілому, як
бачите, люстрація в прокуратурі відбулася. І по МВС, і по ДФС ситуація
дуже схожа на прокуратуру. Найбільше проблем з СБУ: багато інформації не
розкривають, враховуючи військову агресію, безпеку України.
(…) За два роки жодного суддю не люстрували. Ні правоохоронні
органи, ні суди не оновилися. Це як піна в морі: керівництво зняли, їх
заступники піднялися вище, а якість нових кадрів і призначень дуже
сумнівна.
(...) Закон про люстрацію дійсно заважає тим, у кого зараз немає
доступу до державної служби. Їх кількість дуже, дуже обмежена. З початку
люстрації пройшло більше року, у так званої нової влади є можливість
призначати нові кадри. Але цей закон не дає їй повернути тих посадових
осіб, в досвіді яких вони впевнені.
(Голос Столиці).
Експерт з питань судової реформи «Реанімаційного пакету
реформ» Михайло Жернаков:
Громадськість на сьогодні не має жодного впливу на процедуру
призначення суддів. Ми бачимо великий запит суспільства на це, зокрема
люди кажуть: а чому б нам народом не обирати суддів? Це дуже
контроверсійна річ, яку би ми не рекомендували, тому що в світі фактично
немає дієвих аналогів, коли це працює належним чином. Але відповідає
європейським стандартам, що суспільство повинно мати контроль за
діяльністю судової влади.
Тому ми пропонуємо отакий формат, це громадська рада
доброчесності. Громадськість може сказати: ми довіряємо чи не довіряємо
такому судді чи кандидату на посаду судді. І тоді вже вища кваліфікаційна
комісія на підставі попереднього рішення цього громадського органу, який
би включав журналістів-розслідувачів, юристів, фахових людей, які зможуть
фахово оцінити інформацію, сказала би: так, такий кандидат на посаду судді
може претендувати, йому довіряє громадськість. Тобто остаточне рішення
буде приймати вища кваліфікаційна комісія суддів.
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Ми на правильному шляху, якщо судді великою мірою не задоволені,
бо це накладає на них додаткові обов'язки і дозволить перевірити, з ким
суддя пов'язаний, хто є його родичами, яким чином він в тому числі отримав
посаду. Тому що багато на сьогодні побоювань – і не безпідставних – в тому
що є суддівські клани, адвокатські, прокурорські, які мають дуже багато
конфліктів інтересів. І це не має фактично стосунку до декларацій майнових.
Це декларація доброчесності в першу чергу, а по-друге, це декларація
родинних зв'язків, де суддя напише сам, хто є його родич, буде зобов'язаний
написати, де вони і в яких органах влади, щоб всі, в тому числі учасники
процесу, могли знати, з ким він пов'язаний, запобігати можливому конфлікту
інтересів. (…) Така декларація покликана відкрити ці всі зв'язки, щоб всі
розуміли, хто кому в судовій системі кум-брат-сват, щоб запобігати
можливим конфліктам інтересів.
Декларація доброчесності покликана надати в першу чергу самим
суддям розуміння того, що таке є доброчесність, тому що зміни до
Конституції, до законів, які зараз приймаються, спрямовані на перевірку
доброчесності суддів. Це додатковий елемент контролю з боку суспільства, і
це відповідає в цілому європейським стандартам.
У Міністерстві освіти і науки презентували нову концепцію
держфінансування університетів (Голос Столиці).
Виконавчий директор Аналітичного центру CEDOS Єгор Стадний:
Система державного замовлення дійсно морально застаріла. У неї є
ціла серія родових негативних рис – це і відірвані від потреб економіки і
суспільства прогнози, і планування, і непрозорий розподіл між
університетами. Існує дисбаланс між фактичними витратами і реальними
потребами витрат на різних спеціальностях. До слова, у нас медицина коштує
вдвічі, а інколи втричі дешевше, ніж культурні та мистецькі спеціальності.
Це нонсенс. Далі в ті самі кошти державного замовлення закладаються
нетипові види витрат, як, наприклад, стипендія. Ця модель пропонує вивести
стипендії з державного фінансування вищої освіти і перевести це в окремий
фонд, тому що це соціальна допомога, соціальні виплати.
На даний момент є пакет змін до законодавства, який вже
опрацьований не лише в Міністерстві освіти, на нього вже дивилися в
Мінфіні і в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі. Найближчим
часом нам потрібно очікувати, що це буде винесено в уряд.
Університети прив’язані до кількості студентів, інші ніякі чинники не
беруться до уваги – і виші не зацікавлені в тому, щоб відраховувати
студентів. Натомість Міністерство освіти збирається запровадити
фінансування на основі результатів, який переслідує три основні цілі. Поперше, планування повинно відбуватися на основі реальних даних і на основі
пріоритетів економічних держави і тих спеціальностей, які користуються не
таким високим попитом серед абітурієнтів. Це в першу чергу інженерні,
технічні спеціальності, це спеціальності, які традиційно у нас користуються
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меншим попитом. Далі розподіл мусить відбуватися прозоро і максимально
наближено до реальних витрат, щоб ті самі медики отримували на одного
студента стільки коштів, скільки їм реально треба. І фінансування мусить
відбуватися в першу чергу найкращих університетів.
Для цього передбачається створення певного алгоритму, вже підібрані
певні показники, які використовуватимуться в формулі. Зокрема, ідеться про
те, що певна частина коштів буде залежати від того фінансування, яке
університет отримував до цього, щоб перехід на нову модель не був
настільки стресовим і університети могли підготуватися. Далі варто
розглянути ті показники, які означають, наскільки університет здатний
залучати позабюджетні кошти. Наприклад, беруться до уваги надходження,
які університет залучає від бізнесу, від міжнародних грантів, яка є
інтернаціоналізація.
В тому пакеті, який готує Міністерство освіти, теж ідуть зміни, які
забезпечуватимуть посилення фінансової автономії для ВНЗ, тому що на
даний момент стаття 13 Бюджетного кодексу не дозволяє їм ефективно
залучати кошти від бізнесу. А ми, до речі, знаємо, що бізнес зараз все більше
і більше йде в університети і говорить «Ми готові закладати фактично
підготовку фахівців у власні виробничі витрати».
У нас вже запущений офіційний ресурс публічних витрат, під який так
само можна підвести і витрати ВНЗ. Таким чином ми отримуємо інструмент
найефективнішого моніторингу за тим, куди витрачаються кошти. Нам
головне не зв’язувати руки, але при цьому налагодити ефективний
моніторинг. Працевлаштування теж планується брати до уваги, але з ним
треба бути дуже обережним, тому що та освіта, яку здобув випускник, не є
повністю тим фактором, який визначає можливості працевлаштування потім
на ринку праці.
Міністерство декларує, що вони будуть брати працевлаштування за
фахом. На мою думку, це не зовсім доречно (…)
Тому доцільно
використовувати лише факт того, що людина знайшла роботу. Знову ж таки,
технічно збір цих даних обов’язково треба реалізовувати тільки через
автоматизовані системи. Ніяких довідок, які носили випускники в
університети, не потрібно робити, тому що це все нерелевантні дані, це все
фальсифікація і підробка.
(Європейська правда)
Міністр закордонних справ Данії Крістіан Єнсен:
(…) Насправді Україна вже пройшла значний шлях у реформуванні
суспільства, політичної та економічної систем після Майдану. І я вражений
прогресом, який є наразі.
Водночас треба визнати, що Україна має давню «традицію» корупції та
непотизму, яку важко подолати за один день.
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Зараз процес реформ досяг вирішальної точки, точки роздоріжжя, і я
сподіваюся побачити, що у вас знову буде політична воля для того, щоб
активно просувати програму змін.
І я вважаю, що ви справді не маєте життєздатної альтернативи – іншої,
аніж створення реформованої та модернізованої України. (…)
Данія підтримує візову лібералізацію.
Та важливо, щоби Україна виконала свої зобов’язання щодо виконання
критеріїв, встановлених Європейською комісією.
Надання безвізового режиму залежатиме від прогресу, який покаже
Україна.
(Інформаційний портал Українські реалії)
Секретар Комітету з питань запобігання і протидії корупції,
депутат, Дмитро Добродомов:
Від сьогодні кожен український чиновник зобов'язаний показувати чим
володіє він та його родина. Ухвалений цього тижня закон про електроні
декларації – вступив в силу. А відтак, посадовці мають декларувати свої
прибутки і, що ще більш важливо, видатки. (…)
За неповний тиждень вже встигло народитися чимало міфів навколо
нововведень, які нас всіх тепер чекають. Тому, хочу розставити всі крапки
над «і»:
1. Е-декларування статків для посадовців від тепер є обов'язковим.
Після доукомплектації, НАЗК буде затверджена форма декларації і
розпочнеться відлік для подачі Е-декларацій. Держслужбовці, які обіймають
відповідальні та особливо відповідальні посади, зобов'язані будуть повторно
подати декларації про доходи, навіть якщо вони їх уже заповнювали за
старою паперовою формою. Тож, всі, хто поспіхом у ці дні подавав звітність
аби уникнути необхідності робити це за новою формою, – ваші зусилля були
марні.
2. В електронних деклараціях потрібно вказувати не лише доходи, а й
видатки – тож приховати придбання дорогого авта чи нерухомості не
вдасться. Чиновники тепер зобов'язані декларувати готівку, незавершене
будівництво, коштовності, тощо, отримані у подарунок чи придбані.
Декларувати доведеться все, вартість чого перевищує 100 мінімальних
зарплат (близько 140 тис гривень).
3. При е-декларуванні потрібно вказувати не лише власне майно, а й
майно родичів. Відтак вкрай популярні до сьогодні пояснення: авто не
декларував, бо не моє, а батькове, а пентхауз придбала мама-пенсіонерка на
власні збереження і я до того стосунку не маю, – більше не діятимуть.
4. Інформація про майно чиновників буде доступна для їх роботодавців
– тобто простих українців, з чиїх податків посадовці й утримуються. Якщо
раніше лише окремі декларації піддавалися оприлюдненню, то електронні
будуть у відкритому доступі.
Експертний погляд
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5. Збрехати в Е-декларації буде значно важче, тому, що реєстр едекларацій буде синхронізовано з реєстрами власності. Крім того, за
неправдиву інформацію подану у декларації запроваджено реальну
відповідальність – від адміністративної до кримінальної.
6. Збором та опрацьовуванням декларацій займатиметься не ДФС
(очільник якої досі публічно не «задекларував», хто і за які кошти оплатив
його віп-переліт за 50 тисяч євро), а Національне агентство з питань протидії
корупції, яке після обрання у середу ще двох представників нарешті може
розпочинати роботу.
Всі ці нововведення безумовно вселяють надію, і мене, як
законотворця, змушують навіть радіти. Адже, справді реформаторських
законів цей парламент ухвалює не так вже багато, як хотілося б.
Але, попри оптимізм, більшість з нас, хто причетний до ухвалення
цього закону, розуміє й іншу істину – його ухвалення замало. Головне – його
належне виконання як з боку правоохоронних органів, так і судів. У
Нацагенції і НАБУ, куди передаватимуться відомості про порушення для
подальшого розслідування, не так уже й багато часу, щоб довести свою
ефективність. Відтак, вже через кілька місяців обидва новостворені відомства
мають продемонструвати конкретні результати своєї роботи.
Національне агентство з питань запобігання корупції може
починати роботу. Напередодні конкурсна комісія затвердила
кандидатури двох нових членів агентства (Радіо Свобода).
Виконавчий директор Центру протидії корупції Дарія Каленюк у
коментарі Радіо Свобода зазначає, що беззаперечним авторитетом у
експертних колах користується лише один обраний член Нацагентства –
Руслан Рябошапка. Каленюк обраний склад називає компромісом, якого
вдалось досягти завдяки проведеному конкурсу. Тому особливо важливим
антикорупціонерка називає обрання п’ятого члена агентства, що допоможе
збалансувати склад керівного органу.
«Ми маємо дві людини, стосовно яких є підозри і стосовно яких немає
доказів того, що вони є незалежні. Побачимо по їхніх перших рішеннях.
Маємо одного кандидата, стосовно якого є високий рівень довіри. І маємо
одного кандидата, стосовно якого є серйозні сумніви і застереження. Ще
одного мають обрати. Будемо бачити, хто буде цим останнім. І було би
логічно, щоб це була людина, яка має аналогічний статус до Руслана
Рябошапки і підтримується широкими експертними колами, громадськістю
і на міжнародному рівні».
Загалом, експерти зазначають, що НАЗК, зважаючи на надані функції
та повноваження, може бути доволі ефективним органом по боротьбі з
корупцією. Мовляв, саме через це і виникає спротив у владі ще на етапі
запуску агентства.
Виконавчий директор «Transparency International Україна»
Олексій Хмара виділяє чотири основні функції нового органу. В першу
Експертний погляд
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чергу, це збір в онлайн-режимі декларацій посадовців, їх перевірка і в разі
виявлення порушень – кримінальна відповідальність та чималі штрафи.
Спершу орган може винести попередження, пояснює експерт, і надати час
для виправлення та уточнення документа. Далі справа передається в НАБУ і
до суду.
«Якщо за брехню в деклараціях почнуть нормально карати, то ми
можемо за три роки очистити весь корумпований елемент влади».
Також, пояснює експерт, НАЗК відповідатиме за врегулювання
конфлікту інтересів. Нацагентство отримає змогу через суд скасовувати акти
прийняті таким чином. За даними Олексія Хмари, близько 80 відсотків всіх
українських чиновників бодай раз стикались з конфліктом інтересів. А кожне
третє рішення, яке приймається на рівні місцевої влади, так чи інакше з ним
пов’язане.
«Якщо будь-які посадовці, будь-якого рівня працюють на свою кишеню,
використовуючи публічну владу, то такі рішення скасовуються, людина
відсторонюється від посади і створюється система, яка не дозволяє далі
повторювати конфлікти інтересів».
Ще дві основні функції на думку виконавчого директора «Transparency
International Україна» – захист і підтримка викривачів корупції, тобто осіб,
які повідомляють про можливі випадки зловживань, та стеження за чесністю
українських політичних партій.
«Партії мають відповідати певним критеріям, щоб претендувати на
державні гроші. І якщо партія звітує про свої гроші, про свою систему
прийняття рішень і може показати громадськості пройдений аудит, то
такі партії будуть фінансуватися з грошей держави, адміністратором яких
теж є НАЗК».
Новообраний член Нацагентства Руслан Рябошапка заявив, що
орган має запрацювати за всіма основними напрямами до липня цього року.
На той момент антикорупціонер розраховує набрати щонайменше третину
необхідного штату працівників. Перші ж результати і закінчення формування
колективу варто чекати на початку 2017-го.
«Я впевнений, що НАЗК не буде «мертвонародженим дитям».
Переконаний, що НАЗК, навпаки, стане свого роду локомотивом
антикорупційної реформи. Думаю, що нам вдасться створити
інтелектуальний центр НАЗК, який би опікувався аналізом ситуації і
виробленням найбільш важливих та актуальних рішень у сфері антикорупції.
Також – питання очищення публічної служби через декларації, через
фінансову доброчесність, через запобігання конфлікту інтересів. Очищення
політичного класу через контроль за політичними фінансами і
фінансуванням політичних партій. Тому я думаю, що НАЗК сьогодні є
каталізатором і основним центром антикорупційної реформи».
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Проекти з відновлення регіону та ремонтні роботи
Пункт пропуску у Золотому, що у Попаснянському районі, на
Луганщині можуть відкрити вже до кінця цього місяця (Радіо Свобода).
Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Георгій Тука:
Роботи тривають, вже практично встановлені доглядові вагончики для
всіх служб – і прикордонних, і фіскальних. Вже ставиться розмежувальна
сітка для того, щоб розмежовувати потоки руху.
Якщо не буде нам заважати сторона супротивника своїми
провокаційними обстрілами, то, за моїми припущеннями, до кінця місяця ми
повинні вже все зробити.
В.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Олександр
Завгородній звернувся до Ради національної безпеки і оборони з
проханням підтримати збереження залізничного сполучення з
підприємствами, розташованими на окупованій території Донецької та
Луганської областей (Восстановление Донбасса).
Завгородній пропонує СБУ, ДФС (Державна Фіскальна Служба) і
Держприкордонслужбі працювати спільно зі створеною однойменною
регіональною філією ДП «Донецька Залізниця», розташованою в місті
Красний Лиман.
У складі філії пропонується створити Донецьку та Луганську дирекції
залізничних перевезень і включити до їхнього складу розташовані в
неконтрольованих районах комунікації, а також штат співробітників,
необхідний для їх роботи.
Ці дирекції будуть перевозити вантажі зі станцій, розташованих на
неконтрольованій території.
Оплата за перевезення в повному обсязі та доступ до автоматизованих
систем управління залізничним рухом буде проводитися виключно на
території, підконтрольній Україні.
17 березня керівник Донецької облдержадміністрації Павло
Жебрівський зустрівся з членом Єврокомісії з питань гуманітарної
допомоги та управління в кризових ситуаціях Христосом Стіліанідісом і
Офіційна інформація
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представниками різних європейських міжнародних гуманітарних
структур (Донецька обласна державна адміністрація).
Керівник Донецької облдержадміністрації Павло Жебрівський:
Для нас відновлення інфраструктури – це не тільки будівництво
об’єктів і доріг. Це точка розвитку, бо це робота, зарплата і податки. Роботи
по відновленню стимулюватимуть зайнятість населення. Одне робоче місце –
це 200 тисяч гривень. Ми плануємо вкласти 4,5-5 мільярдів гривень на
відновлення інфраструктури, а це виходить 20-30 тисяч робочих місць.
Є інша гуманітарна складова. У нас склалася особливо критична
ситуація з переселенцями у Маріуполі, Краматорську та Бахмуті. Ми вибрали
там покинуті гуртожитки, їх можна було б відремонтувати, але фінансового
ресурсу не вистачає. Ми були б вдячні вам за допомогу в цьому напрямку.
Член Європейської Комісії з питань гуманітарної допомоги та
управління в кризових ситуаціях Христос Стіліанідіс:
Дуже важливо, щоб була прийнята комплексна програми підтримки
переміщених громадян, яка передбачатиме доступ до робочих міст, навчання.
Це сприятиме їхній реінтеграції. (…)
Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян
Томбінський:
Донеччині необхідна комплексна структура, яка займатиметься
гуманітарними питаннями та відновленням інфраструктури. Нещодавно ЄС
передав Україні фінансові угоди на суму понад 50 мільйонів євро для
фінансування різноманітних заходів, які будуть здійснюватись у
децентралізований спосіб, зокрема для Фонду регіонального розвитку. Нам
дуже важливо, щоб ці гроші було використано з користю.
Наприкінці квітня Донецька ОВГА представить послам Євросоюзу
повну дорожню карту «будівництва нової Донеччини» – масштабних
робіт по відновленню інфраструктури області (Восстановление Донбасса).
Керівник ОВГА Павло Жебрівський:
Для нас відновлення інфраструктури – це не тільки будівництво
об'єктів і доріг. Це точка розвитку, тому що це робота, зарплата і податки.
Роботи по відновленню будуть стимулювати зайнятість населення.
Одне робоче місце – це 200 тисяч гривень. Ми плануємо вкласти 4,5-5
мільярдів гривень на відновлення інфраструктури, а це означає 20-30 тисяч
робочих місць.
Єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління в
кризових ситуаціях Христос Стиліанідес:
Питання допомоги Україні залишаються пріоритетними для ЄС, а
також наголосив на необхідності прийняття комплексної програми підтримки
переміщених громадян, що передбачає доступ до робочих місць, навчання,
що сприятиме їх реінтеграції.
Глава Представництва Європейського Союзу в Україні Ян
Томбінський:
Офіційна інформація
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Донеччині необхідна комплексна структура, яка буде займатися
гуманітарними питаннями і відновленням інфраструктури, для чого
нещодавно ЄС передав Україні фінансові угоди на суму понад 50 млн євро
для
фінансування
різних
заходів,
які
будуть
здійснюватися
децентралізованим способом.
У Києві пройшов економічний форум «Луганська область:
перспективи розвитку, виклики і можливості» (Восстановление
Донбасса).
За підсумками форуму було підписано 5 меморандумів, що стосуються
встановлення і розвитку інфраструктури області.
Зокрема, Луганська ОВГА підписала меморандум з ПАТ
«Укрзалізниця». Він передбачає будівництво залізничної гілки довжиною 45
км (Білокуракине – Сватове) для відновлення залізничного сполучення і
зменшення логістичних витрат шести елеваторів північної частини регіону.
Підписано меморандум з міжнародним фондом «Відродження» щодо
сприяння відновленню інфраструктури області, розвитку малого бізнесу,
вирішення гуманітарних питань.
З німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ в Україні
досягнуто домовленостей щодо сприяння відновленню інфраструктури
області, надання допомоги постраждалому населенню, розвитку
підприємництва.
Між Луганською ОВЦА і АТ «Ощадбанк» підписано меморандум з
розширення доступу суб'єктів малого та середнього підприємництва до
фінансових ресурсів, впровадження програм кредитування суб'єктів малого
та середнього підприємництва, залучення бізнесменів до реалізації діючих і
впровадженню нових механізмів фінансової підтримки.
З Торгово-промисловою палатою України досягнуто домовленостей по
роботі для залучення інвестицій в реальний сектор економіки і реалізації
інноваційних проектів, сприяння збільшенню обсягів експорту і розвитку
імпортозамінних виробництв в області.
Крім цього, підприємства-учасники форуму підписали з потенційними
партнерами 38 протоколів про наміри щодо реалізації своєї продукції як в
Україні, так і за її межами. По итогам форума были подписаны 5
меморандумов, касающихся восстановления и развития инфраструктуры
области.
Більше 500 мільярдів доларів іноземних інвестицій працюють
сьогодні в економіці Луганської області, і жоден інвестор не вивів свої
інвестиції (Мой город Северодонецк)
Перший заступник голови Луганської обласної військовоцивільної адміністрації Єлизавета Пушко-Цибуляк:
Ми на шляху до мирного життя, ми констатуємо той факт, що
повертаються люди на свої робочі місця, жодне підприємство не припинило
Офіційна інформація

60

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

17 − 23 березня 2016 р.

20-28 лютого 2015
свою діяльність, у нас 6 мільярдів податків до державного та місцевих
бюджетів, тобто бізнес працює, економіка працює.
Більше 500 мільярдів доларів іноземних інвестицій працюють сьогодні
в економіці Луганської області, і жоден інвестор не вивів свої інвестиції.
Губернатор Луганщини обіцяє спрямувати 20 мільйонів з бюджету
на допомогу малому бізнесу області (ОстроВ).
Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Георгій Тука:
Майже 500 підприємств працюють в Луганській області, загальний
обсяг реалізованої продукції яких в минулому році склав 24,8 млрд грн.
Багато підприємств опинилися на межі виживання, після того, як
основний для них ринок − російський, виявився закритим. Ми будемо
надавати фінансову допомогу малим підприємствам за рахунок власних
бюджетних коштів. Загальна сума очікується приблизно 20 млн грн.
Ремонт всіх зруйнованих доріг Луганської області обійдеться в
суму 4 млрд гривень (City News).
Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Георгій Тука:
Ремонт всіх зруйнованих доріг Луганської області обійдеться в суму,
якщо брати комплексно, всі дороги Луганської області, це близько 4 млрд
гривень. Це розраховують фахівці-дорожники.
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу України

Моніторингова місія Міністерства інформаційної політики
України в зоні АТО проаналізувала стан українського мовлення в
Трьохізібенці Новоайдарського району Луганської області (Урядовий
портал).
За результатами досліджень виявлено, що головним джерелом
інформування околиць є супутникове ТБ. Частина села, що знаходиться на
верхів'ї схилу бачить ефірні українські телеканали.
Радник Міністра з питань забезпечення функціонування
телерадіомовлення Олександр Бригинець:
Це незначна частина користувачів ефірного мовлення. Тому ми в
рамках моніторингової місії зафіксували цю проблему на місці та передали
дані на розгляд Комісії при МІП. Адже встановлення тут передавальної
техніки дасть можливість не лише донести сигнал до підконтрольних Україні
сіл, а і розповсюдити сигнал на окуповані території, в тому числі на місто
Слов'яно-Сербськ, яке знаходиться у візуальній близькості від Трьохізібенки.
Офіційна інформація

61

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

17 − 23 березня 2016 р.

20-28 лютого 2015
Враховуючи ситуацію, Комісія з питань забезпечення стабільного
функціонування системи національного телебачення і радіомовлення при
МІП вже розпочала роботу в напрямі відновлення мовлення в селі. Зараз
члени Комісії проводять аналіз та шляхи вирішення питання.
ЮНІСЕФ спільно з урядом Німеччини реалізують проект з
надання допомоги постраждалим від конфлікту, а також захисту прав
дітей в Маріуполі і сусідніх регіонах (Восстановление Донбасса).
Бюджет проекту складає 15.6 млн доларів (14.2 млн євро).
Мета проекту – забезпечити задоволення гуманітарних потреб
населення в районах уздовж лінії розмежування і в центрах перебування
внутрішньо переміщених осіб.
Глава представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні
Джованна Барберіс:
В рамках цього проекту відбулся стадія оцінки стану справ в сфері
водопостачання. Ми будемо займатися безпосередньо ремонтом
(водопостачальної інфраструктури, – ред.). У разі, якщо будуть виникати
ситуації, коли повністю відрізається водопостачання, то ми будемо
поставляти або бутильовану воду, або машини з водою. Це не новий вид
діяльності для ЮНІСЕФ.
На основі проведеної оцінки Федеральний уряд Німеччини зробив
внесок, який дозволить забезпечити поставки води і створення належних
санітарно-гігієнічних умов для 750 тис осіб.
Випускники шкіл, які проживають на непідконтрольній території,
а також в зоні проведення АТО, які не могли здійснити реєстрацію на
зовнішнє незалежне оцінювання в основний період, можуть
зареєструватися до 20 травня для участі в додатковій сесії ЗНО
(Восстановление Донбасса).
Випускники минулих років, учні (слухачі, студенти) професійнотехнічних, вищих навчальних закладів, які не мають можливості відправити
документи поштою, повинні у встановлений термін направити скан-копії
фотографій і реєстраційних документів на електронну адресу.
Міжнародна недержавна громадська організація «Mercy Corps»
буде працювати в Донецькій області (Восстановление Донбасса).
Раніше організація працювала тільки в Луганській області, але зараз
вона проводить довгострокове планування своєї роботи і має намір включити
в сферу своєї допомоги території «сірої зони» Донеччини.
«Mercy Corps» працює за кількома напрямками роботи: відновлення
приватного житла на лінії розмежування, надання грантів на розвиток малого
бізнесу, надання фінансової допомоги і товарів першої необхідності. Зараз
організація розробляє програму психологічної допомоги дітям, які живуть в
прифронтовій зоні.
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Донецька ОВГА підготує матеріали, в яких буде вказано, якої саме
допомоги потребує населення Донецької області, що є в компетенції «Mercy
Corps», і найближчим часом направить представникам організації.
Посол України у Фінляндії Андрій Олефіров повідомив, що
Фінляндія оголосила про виділення Україні 500 тисяч євро на
гуманітарну допомогу (Європейська правда).
Із новим пакетом фінансової допомоги загальний обсяг гуманітарної
допомоги від ЄС досяг 63 млн євро. Разом з фінансуванням, наданим
безпосередньо самими державами-членами ЄС, загалом для постраждалих
від конфлікту в Україні вже направлено понад 146 млн євро допомоги.
З початку року Ощадбанк видав бізнесу Луганщини 4,7 мільйонів
кредитів (ОстроВ).
Заступник голови правління Ощадбанку Андрій Стецевич:
Банк буде надавати підтримку насамперед агропромисловим
підприємствам.
Основне наше завдання − активізація роботи в цьому напрямку. Банк не
припиняв кредитування клієнтів Луганської області. У нас багато заявок від
діючих, так і від нових клієнтів. Кожна третя гривня в регіоні знаходиться на
балансі в Ощадбанку. І навіть з урахуванням всіх ризиків, які є на території,
підконтрольній української влади, ми готові працювати. Навіть в умовах, які
є зараз. Тому банк дає малому і середньому бізнесу Луганщини «зелене
світло.
Кабінет міністрів зобов'язав Пенсійний фонд до 15 квітня 2016 року
розробити і узгодити з Міністерством соціальної політики та державним
«Ощадбанком» порядок емісії платіжних карт, які одночасно будуть
пенсійним посвідченням (Економічна правда).
Про це йдеться в постанові Кабміну від 14 березня №167, якою
вносяться зміни в порядок здійснення соцвиплат внутрішньо переміщеним
особам.
Термін дії карти складе до 3 років за умови проходження фізичної
ідентифікації клієнта в установах «Ощадбанку» перші 2 рази кожні 6 місяців,
надалі − кожні 12 місяців. Після закінчення терміну дії карти вона буде
перевипускатися за рахунок банку.
У районі проведення антитерористичної операції Служба безпеки
України спільно з прокуратурою виявила розтрату бюджетних коштів у
сфері соціальних виплат вимушеним переселенцям (Аналітична служба
новин).
На початку минулого року чиновники управління праці та соціального
захисту населення однієї з міських рад Донецької видали більше тисячі
довідок із зазначенням «фіктивного» місця проживання вимушених
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переселенців із району проведення АТО, які фактично проживають на
тимчасово окупованих територіях.
Внаслідок шахрайських нарахувань чиновниками виплат соціальної
допомоги державі завдано збитків - майже 10 мільйонів гривень.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Завдяки новому пакету гуманітарної допомоги з бюджетом в
20 млн євро Європейська комісія збільшує свою гуманітарну допомогу
для підтримки людей, які постраждали від конфлікту на сході України
(Восстановление Донбасса).
Європейський Комісар з гуманітарної допомоги і ситуацій
кризового врегулювання Христос Стіліанідес:
Євросоюз як ніколи залишається відданим ідеї підтримки українського
народу. Україна повинна залишатися головною темою нашого порядку
денного. Сьогодні ми оголошуємо про нову підтримку для допомоги людям,
ураженим конфліктом на сході України. Ця підтримка збільшить нашу
теперішню діяльність з надання допомоги найбільш уразливим групам
населення, які проживають як на території України, так і на території, що є
непідконтрольною української влади.
Вкрай важливим повинно бути швидке, безпечне і неупереджене
надання гуманітарної допомоги всім вразливим групам населення, які
страждають від конфлікту.
Приблизно 3,1 млн. людей в Україні та сусідніх країнах все ще
потребують допомоги.
Майже 55% гуманітарної допомоги від Єврокомісії спрямовується
людям в біді, які проживають на територіях, неконтрольованих українською
владою.
Разом з новим фінансуванням загальна сума гуманітарної допомоги,
наданої Єврокомісією вразливим групам населення, які страждають від
конфлікту на сході України, вже перевищила 63 млн євро; це на додаток до
важливої двосторонньої допомоги, яку надає ряд країн-членів Євросоюзу.
Міграційні служби отримали розпорядження від Кабінету
Міністрів України знову реєструвати переселенців, проставляючи
штампи на довідках ТПО (Восстановлеиние Донбасса).
Згідно з протокольним рішенням Кабінету міністрів № 13 від 22 лютого
2016 року, міграційні служби зобов'язали діяти в порядку, затвердженому
раніше – тобто знову ставити штампи на довідках ВПЛ. Регіональні
представництва Міграційної служби вже отримали відповідні розпорядження
і готові найближчим часом приступити до виконання.
У відповідь на запит громадської ініціативи «Відновлення Донбасу»,
Міністерство соціальної політики повідомило, що подібний відкат до старого
порядку реєстрації переселенців обумовлений тим, що Кабінет Міністрів не
встиг вчасно привести в належний порядок законодавство.
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За розрахунками Служби безпеки України, близько 15-20% коштів,
виділених державою для підтримки вимушених переселенців,
потрапляють на неконтрольовані території (Восстановление Донбасса).
Міністр соціальної політики Павло Розенко:
34 млрд –це загальна сума коштів з Пенсійного фонду, з Державного
бюджету України, яка виділяється вимушеним переселенцям у вигляді пенсій
і соціальних допомог.
Значна частина цих коштів, за розрахунками СБУ, це може бути на
рівні 15-20%, дійсно, через злочинні схеми, нелегально, неофіційно перетікає
на територію, яка не контролюється українською владою.
Сім з половиною тисяч нових місць для дітей в дитячих садах
будуть створені на сході України завдяки проекту ЮНІСЕФ
(Восстановление Донбасса).
Цей проект фінансується Банком розвитку KfW, його бюджет складає
14 мільйонів доларів США (12.8 млн євро).
Проект буде впроваджуватися в підконтрольних українській влади
районах Донецької та Луганської областей, а також у Харківській,
Дніпропетровській і Запорізькій областях.
Міністр соціальної політики Павло Розенко повідомив, що База
даних внутрішньо переміщених осіб з непідконтрольних територій є
недосконалою (Восстановление Донбасса)
«На створення бази даних для вимушених переселенців практично не
було виділено фінансування, але на сьогоднішній день ця база сформована.
Ясна річ, що база недосконала, але ми доведемо цю базу до кінця. Зараз у нас
є всі необхідні бази даних, однак вони нас не задовольняють. Причина полягає
в тому, що бази не є до кінця інформативними. Зараз з'явився додатковий
ресурс, з'явилася інформація з регіонів, ми побачили, що нам необхідно для
бази додатково. Я думаю, що вона (база внутрішніх переселенців – ред.) буде
доведена до кінця протягом одного-двох місяців».
(Європейська правда)
Європейський комісар з гуманітарної допомоги та управління у
кризових ситуаціях Христос Стиліанідес:
Нині я відвідую Україну втретє з того часу, як понад рік тому зайняв
посаду європейського комісара з гуманітарної допомоги та управління у
кризових ситуаціях. Моя нинішня подорож на схід України припадає на час,
коли страждання людей у цьому регіоні випало з центру уваги міжнародних
медіа.
Однак ми не можемо собі дозволити, аби про кризу в Україні забули.
Гуманітарна ситуація залишається важкою. Понад 3 мільйони людей
потребують гуманітарної допомоги. (…)
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Ми збільшуємо нашу допомогу для ураженого населення за допомогою
додаткових 20 мільйонів євро. У такий спосіб з початку кризи загальна сума
гуманітарної допомоги, що її надали Євросоюз і його країни-члени, сягнула
понад 143 мільйонів євро.
Найбільше гуманітарні потреби відчуваються поблизу лінії зіткнення
та на територіях, не контрольованих українською владою.
ЄС вкотре повторює свій заклик до усіх сторін надати безперешкодний
доступ для гуманітарних партнерів, аби ті змогли вільно здійснювати свою
діяльність на місцях. Попри те, що деяким гуманітарним організаціям було
надано дозвіл на відновлення своєї діяльності на територіях, не
контрольованих українською владою, їм бракує спроможності задовольнити
усі потреби.
(…) Також ми закликаємо сприяти вільному пересуванню цивільних
осіб між районами, які не контролює українська влада, та рештою території
України.
Як завше під час збройних конфліктів, найбільш ураженою групою
населення є діти. Конфлікт серйозно зачепив понад півмільйона українських
дітей, особливо тих, які проживають на територіях, які не контролює
українська влада, та у районах, що розташовані поряд з лінією фронту (…).
Управління звільненими територіями
У м. Сєвєродонецька 22 березня відбулася Стратегічна сесія:
«Результати реалізації «Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» та
Плану дій на 2016−2018 роки в Луганській області (Луганська обласна
цивільно-військова адміністрація).
Захід відбувся за підтримки громадської організації «Transparency
International Ukraine». Модерацію здійснював голова Луганського обласного
правозахисного центру «Альтернатива» Валерій Новиков.
Перший заступник голови облдержадміністрації Єлизавета ПушкоЦибуляк озвучила, як вирішуються потреби відкритого врядування на рівні
області.
«Однією з ТОП-потреб сьогодні є відкриті бюджети: «Буде
прозорість фінансів. У повному прояві. На сайті ми будемо відображати
витрачання бюджетних коштів. По всіх галузях. Розмістимо каталог
пошкоджених об’єктів і тих, що потребують відновлення, з інформацією
про відбудовників.
Контроль громадськості – самий дієвий контроль. В Луганській
області діяла регіональна програма розвитку громадянського суспільства.
Зараз від громадськості ми чекаємо пропозицій до заходів, спрямованих на
підвищення ефективності взаємодії органів виконавчої влади та
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громадськості, для прийняття нової Програми. Я б хотіла, щоб ця
Програма не була формальною».
Під час заходу розглядалися успішні кейси партнерства Луганської
обласної
військово-цивільної
адміністрації
та
громадськості
й
обговорювалися пропозиції до Плану дій на національному та регіональному
рівнях.
Програма розвитку ООН в Україні запускає в Донецькій області
проект «Відновлення управління та примирення в охоплених
конфліктом громадах України» (Восстановление Донбасса).
У переліку міст, які підписали Меморандум про партнерство з ПРООН,
−
Бахмут,
Дружківка,
Димитров,
Краматорськ,
Костянтинівка,
Красноармійськ, Новогродівка, Селидове, Слов'янськ і Маріуполь.
Проект розрахований на допомогу міським, районним радам і
Донецькій обласній військово-цивільнй адміністрації.
Проект організовує набір персоналу і буде надавати малі гранти для
нього або для внутрішньо переміщених осіб з відповідною кваліфікацією, які
будуть працювати в ОВГА. Одним із завдань проекту також стане надання
підтримки для відновлення активів, необхідних для стабільної роботи:
апаратні засоби і програмне забезпечення, офісне обладнання тощо.
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
У Львові 15 бізнес-проектів переселенців, що виграли перший етап
ініціативи «Нового відліку», успішно працюють у Львові (Львівський
портал).
Керівник Західного представництва міжнародного фонду
«Відродження» Оксана Дащаківська:
Після закінченні проекту «Новий відлік» більша частина учасників
таки розпочала власну справу.
Серед усіх учасників, що взяли участь у проекті «Новий відлік»,
найбільша кількість започатковувала свій бізнес у сфері надання послуг. А
вже у другому «сезоні» проекту учасників схилятимуть не до кав’ярень, а до
виробничої діяльності.
На відновлення зруйнованого мосту в Станиці Луганської
(Луганська область) потрібно близько 16 тисяч доларів (Новости
Донбасса).
Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Георгій Тука:
Проектом» цю ідею поки не можна назвати. На даний момент надійшла
пропозиція в наданні допомоги у відновленні мосту від представників
Норвегії. Рівень дерев'яного трапа можна підняти, щоб людям не доводилося
підніматися і опускатися. Відновлення моста може підтримати Норвезька
рада з питань біженців.
Мер Маріуполя обіцяє реформувати адміністративні послуги
(Новости Донбасса).
Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко:
Пілотним проектом для Маріуполя Донецької області є зміни в області
надання адміністративних послуг. Реформа адміністративних послуг в місті
спростить оформлення документів і відносини між чиновниками з місцевими
жителями.
На сьогодні в маріупольському міській раді впроваджується система
електронного документообігу, а в подальшому планується запустити
електронні петиції.
У
Попаснянському
районі
відновлювальні роботи (CXID-INFO).
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На цей час у районі вже відновлено 716 пошкоджених та зруйнованих
об’єктів, серед яких 177 – комунальної власності, 539 – приватної.
На території Комишувахської селищної ради за рахунок «Норвезької
ради у справах біженців NRC» (у вигляді матеріалів) та власних коштів
громадян відновлений 1 об’єкт комунальної власності та 33 – приватної.
У Новотошківській селищній раді за рахунок субвенції з державного
бюджету на суму 9,2 млн грн відновлено 39 об’єктів комунальної власності,
за рахунок коштів мешканців та допомоги «Норвезької ради у справах
біженців NRC» (у вигляді матеріалів) – 22 приватної.
Станом на 1 березня 2016 року ремонтно-відновлювальні роботи
продовжуються у 279 об’єктах, залишається 1571 об’єкт, який підлягає
відбудові.
Для ремонтно-відновлювальних робіт житлового фонду приватної
власності необхідні 418 млн грн, комунальної власності – 66,3 млн грн.
Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Георгій Тука, підбиваючи підсумки Днів Луганщини в Києві, повідомив,
що в місті Кремінна Луганської області планують побудувати
електричну підстанцію (CXID-INFO).
«Рішення про будівництво електричної підстанції в Кремінной вже
прийнято. Це вирішить питання енергетичної безпеки області і дозволить
відновити роботу таких великих промислових підприємств, як
«Сєвєродонецький «Азот» і «ЛИНІК».
Адміністрація
Луганська
повідомляє,
що
відновлювати
постраждалі від обстрілу будинку в місті будуть бригади безробітних
людей (Донбасс Times).
При цьому бригади набирають з тих мешканців, які мають досвід в
будівництві. Люди отримують будматеріали, а відновлювати житло нікому.
Не всі можуть зробити це самостійно. Тому давайте разом сформуємо
бригади, які в першу чергу візьмуться за відновлення будинків громадян
соціально незахищених категорій. Як розповіли у Луганському міському
центрі зайнятості, в день до них звертається близько 50 осіб зі спеціальністю
будівельник. Тому є велика можливість створити будівельні бригади і
відновити зруйновану інфраструктуру міста.
Дітям-переселенцям Дніпропетровщини допоможуть подолати
стрес(МОСТ-ДНЕПР).
Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації
Олексій Полторацький:
Діти, які були вимушені залишити свої будинки і пережили жахи війни,
потребують підтримки сім'ї, однолітків і вчителів. 2 нових проекту стартує у
Дніпропетровській області, щоб допомогти юним переселенцям адаптуватися
в регіоні.
Регіональні ініціативи
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800 педагогів і 100 шкільних психологів Дніпропетровщини будуть
вчитися допомагати дітям переселенців долати стрес і звикати до нової
учнівському середовищі. В області за підтримки ЮНІСЕФ та ЄС стартує
проект «Комплексна психосоціальна допомога дітям, підліткам та сім'ям,
постраждалим в результаті військового конфлікту в Україні».
У вересні в регіоні почнеться другий проект −«Вчимося жити разом».
Участь у програмі візьмуть 246 дитячих садків і 254 школи. З дітьми будуть
проведені інтерактивні заняття з Основ здоров'я в ігровій формі. Так школярі
та дошкільнята зможуть навчитися спілкуватися між собою, вирішувати
конфлікти і самостійно дбати про своє здоров'я.
На Луганщині триває переатестація і набір в нову поліцію
(Цензор.НЕТ).
Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Георгій Тука:
У травні поліція може заробити в Сєвєродонецьку, Рубіжному та
Лисичанську.
Народний депутат України Сергій Матвієнков і місія ОБСЄ
займаються поліпшенням транспортного сполучення Маріуполя
(i24.com.ua).
На зустрічі маріупольського нардепа з представниками моніторингової
місії йшлося про політичні події в Києві і насущні проблеми маріупольців.
У своїй роботі представники місії повинні враховувати всі фактори, які
впливають або можуть вплинути на ситуацію в регіоні. У числі таких
факторів далеко не останнє місце займає і законодавча сфера.
Відновлено роботу Донецької фільтрувальної станції (ОстроВ).
Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ
Олександр Хуг:
Завдяки поновилася тиші працівники Донецької фільтрувальної станції
змогли повернутися на свої робочі місця.
13 березня через сильний обстріл Донецька фільтрувальна станція була
зупинена. Після обстрілу бригади, які обслуговують Донецьку фільтрувальну
станцію, відмовлялися їхати на роботу з міркувань безпеки.
Донецька фільтрувальна станція забезпечує водою населені пункти по
обидва боки лінії розмежування сторін.
На відновлення постраждалого від обстрілів міста Авдіївка
Донецької області виділять 50 млн грн. з обласного бюджету, ще 30 млн
грн. профінансує Європейський інвестиційний банк (Ракурс+).
Місто, незважаючи на посилення обстрілів останнім часом, відновлює
життєзабезпечення. До своїх домівок повертаються жителі. З 25 тисяч
населення, яке нараховувалося в довоєнний час, зараз в Авдіївці проживає
Регіональні ініціативи
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близько 20 тисяч осіб. У зв'язку з цим постало нагальне питання збільшення
кількості продуктових магазинів, банківських відділень, «Укрпошти»,
організації центрального офісу прийому комунальних платежів. Днями почне
роботу управління державного казначейства, вирішується питання
функціонування місцевого суду, державного нотаріату.
У місті Яворові Львівської області відбулася зустріч з вимушеними
переселенцями за участі отця Тихона Кульбаки – голови правління
спільноти біженців зі Сходу України та Павла Новика – активіста
спільноти біженців з Донецька (Західна інформаційна корпорація).
Учасникам заходу надали так звані дорожні карти, де вони можуть
отримати інформацію щодо вирішення питань, пов’язаних із соціальним
забезпеченням.
У Попаснянському районі відновлюють будинки, зруйновані
обстрілами (CXID-INFO).
У Попаснянському районі Луганської області відновлено 716
пошкоджених та зруйнованих об'єктів, серед яких 177 − комунальної
власності, 539 − приватної.
На території Камышевахского селищної ради за рахунок «Норвезького
ради у справах біженців NRC» (у вигляді матеріалів та власних коштів
громадян відновлений 1 об'єкт комунальної власності та 33 − приватної.
У Новотошковском селищній раді за рахунок субвенції з державного
бюджету на суму 9,2 млн грн. відновлено 39 об'єктів комунальної власності.
За рахунок коштів жителів і допомоги «Норвезького ради у справах біженців
NRC» (у вигляді матеріалів) − 22 об'єкти приватної власності.
Станом на 1 березня 2016 року, ремонтно-відновлювальні роботи
тривають у 279 об'єктах, залишається 1571 об'єкт, який підлягає
відновленню.
Для ремонтно-відновлювальних робіт житлового фонду приватної
власності необхідні 418 млн грн., комунальної власності − 66,3 млн грн.
ОБСЄ спільно з Норвезькою радою з питань біженців
запропонували проект відновлення і переобладнання пішохідного моста
через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській (Восстановление
Донбасса).
Найближчим часом цей проект буде переданий для узгодження
технічним експертам.
Заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко запевнив, що
облдержадміністрація буде брати участь в будь-якому проекті для
забезпечення сприятливих умов відвідування громадянами України
непідконтрольної території.
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Голова Попаснянської районної військово-цивільної адміністрації
Роман Власенко повідомив, що в Золотому Луганської області ведуться
завершальні роботи по відкриттю нового транспортного коридору через
лінію розмежування (CXID-INFO).
«Будівництво пункту пропуску в Золотому завершиться 30 березня».
У місті Авдіївка (Донецька область) до 2016 року на ремонт,
будівництво та реконструкцію інфраструктурних об'єктів хочуть
залучити 61,5 мільйонів гривень (Новости Донбасса).
Ці кошти чиновники планують залучити з бюджетних джерел та коштів
міжнародних організацій. Перелік інфраструктурних проектів, який
пропонується для затвердження, повинен бути прийнятий найближчим
часом. Відповідне розпорядження 18 березня підписав голова Донецької
обласної
державної
адміністрації
Павло
Жебрівський.
Так, планують оновити Авдеевскую центральну лікарню. На даний проект
буде потрібно 13 млн грн. Також планують відновити дитячий дошкільний
заклад «Казка», загальноосвітні школи № 7 і № 2, а також центр надання
адміністративних послуг.
На відновлення тепло− і водопостачання планують витратити 15 млн
грн. Запланований капітальних ремонт двох житлових будинків,
розташованих на вулицях Воробйова і Молодіжної.
Майже 2 мільйони гривень мають виділити на капітальний ремонт
дороги по вулиці Червона.
В Луганській області продовжується відновлення соціальної
інфраструктури, яка постраждала під час бойових дій. Про це повідомляє
прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (CXIDINFO).
В 2016 році, згідно Генерального плану Луганської області, необхідно
ще 9 млрд гривень на відновлення регіону.
Безпересадочний вагон у складі поїзда 83/84 Маріуполь–Харків
починає курсувати з 27 березня: перший рейс з Маріуполя відбудеться 28
березня (Восстановление Донбасса).
Вагон буде ходити щодня. Поїзд йтиме в обхід неконтрольованих
територій.
Залізничне сполучення з Харковом було перервано після 2014 року.
Відсутність залізничного транспорту створювало масу проблем. Маріупольці
домагалися повернення поїзда на Харків.
Про ситуацію навколо соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам розповіла на брифінгу для ЗМІ в ОДА директор
Департаменту
соціального
захисту
населення
Луганської
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облдержадміністрації Елеонора Поліщук (Луганська обласна цивільновійськова адміністрація).
Станом на 10 березня на підконтрольній Україні території області
зареєстровано 256756 внутрішньо переміщених осіб. Серед них пенсіонерів –
188637, дітей віком до 18 років – 20389, працездатних осіб – 30428.
Компенсаційні виплати на проживання отримують 42390 осіб.
Від правоохоронних органів Департамент отримав списки внутрішньо
переміщених осіб, відносно яких буде проведено перевірку фактичного місця
їх проживання та правомірності отримання соціальних виплат. Разом з тим,
довідки залишаються дійсними, вони не анулюються.
Після вилучення зі списків, до яких увійшло спочатку 125252 осіб,
повторних записів, двійників та тих, яких важко ідентифікувати, залишилося
99000 осіб.
Після опрацювання виплата пенсій призупинена 86026 пенсіонерам,
інші соціальні виплати – 3067 особам.
Для ефективної роботи відповідних структур і комфортності громадян
в області розроблений алгоритм роботи з різними верствами населення, кому
призупинені виплати. Поновленням усіх виплат пенсіонерам будуть
займатися органи Пенсійного фонду, інвалідам І−ІІ групи та дитячих
соціальних допомог – органи соціального захисту населення, працюючим
громадянам – органи соціального захисту спільно з відділами кадрової
служби організацій та підприємств, непрацюючим – органи соціального
захисту спільно з територіальними центрами зайнятості.
17 березня в Київському національному університеті будівництва і
архітектури були оголошені імена переможців конкурсу архітектурних
проектів «Відновимо Донбас разом» (Восстановление Донбасса).
На адресу громадської ініціативи «Відновлення Донбасу» надійшло
понад 150 архітектурних рішень від студентів, аспірантів, молодих
архітекторів і дизайнерів.
За підсумками обговорення та голосування були визначені сім кращих
архітектурних рішень.
Найбільш яскраві з робіт будуть запропоновані для реалізації органам
влади і інвесторам. Створення бази таких проектів стане основою для
масштабних будівельних робіт в Донецькій і Луганській областях.
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Відбулася Стратегічна сесія з обговорення результатів реалізації
«Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» та Плану дій на 2016 рік в
Луганській області
Менеджер департаменту міжнародних відносин ГО «Transparency
International Ukraine» Анастасія Козловцева розповіла про реалізацію
Ініціативи в Україні.
Вона наголосила, що Партнерство «Відкритий Уряд» є
багатосторонньою ініціативою, що є платформою для національних
реформаторів, мета яких – зробити свої уряди спроможними більш активно
реагувати на потреби громадян.
Перший заступник голови облдержадміністрації Єлизавета ПушкоЦибуляк озвучила, як вирішуються потреби відкритого врядування на рівні
області. Вона зазначила, що однією з ТОП-потреб сьогодні є відкриті
бюджети.
«Буде прозорість фінансів. У повному прояві. На сайті ми будемо
відображати витрачання бюджетних коштів. По всіх галузях. Розмістимо
каталог пошкоджених об’єктів і тих, що потребують відновлення, з
інформацією про відбудовників». «Контроль громадськості – самий дієвий
контроль.
Під час заходу розглядалися успішні кейси партнерства Луганської
обласної
військово-цивільної
адміністрації
та
громадськості
й
обговорювалися пропозиції до Плану дій на національному та регіональному
рівнях (Луганська обласна державна адміністрація).
Для міст Донецької області закупили 60 машин «швидкої допомоги»
(Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса).
З початку року в Авдіївці відновили 18 багатоповерхівок (Единый
Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса).
У межах спільних зусиль органів влади щодо всебічної підтримки
українських воїнів, які зазнали втрату здоров’я Луганське обласне відділення
Фонду соціального захисту інвалідів повідомляє про можливість надати
допомогу як безпосередньо інвалідам АТО, так і роботодавцям області у разі
створення ними спеціальних робочих місць для працевлаштування людей з
інвалідністю (Луганська обласна державна адміністрація).
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Відбулася
робоча
зустріч
першого
заступника
голови
облдержадміністрації Єлизавети Пушко-Цибуляк з керівником проекту
Програми розвитку ООН «Відновлення врядування та примирення в
охоплених конфліктом громадах України» Анатолієм Соловйовим, радником
з врядування цього проекту Миколою Полонським, представниками ЗахідноУкраїнського ресурсного центру та Української Асоціації районних та
обласних рад.
У рамках проекту передбачається організація набору персоналу на
потребу кожній окремо взятій облдержадміністрації і надати малі
гранти/стипендії/роялті відібраним фахівцям або вимушеним переселенцям з
відповідною кваліфікацією, з подальшим призначенням їх радниками голови
обласної державної адміністрації на громадських засадах на період дії
Проекту (Луганська обласна державна адміністрація).
ЮНІСЕФ створить для дітей переселенців додатково 7,5 тисячі місць в
дитячих садах (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса).
ЄС виділить додатково 20 млн євро на допомогу постраждалим від
конфлікту на Донбасі.
В офіційному повідомленні організації йдеться:
«Сьогодні ми оголошуємо новий пакет-підтримку, щоб допомогти
людям, які постраждали від конфлікту в Східній Україні.
Підтримка буде стимулювати наші поточні проекти з надання
допомоги для найбільш вразливих груп населення в підконтрольних регіонах
України і тимчасово непідконтрольних регіонах».
Гуманітарна допомога ЄС часто поширюється у вигляді готівки і
ваучерів. Одержувачі зможуть придбати предмети першої необхідності.
Близько 55% гуманітарної допомоги Комісії призначається людям, які
потребують допомоги на непідконтрольних територіях (Донбасс SOS).
За підтримки ООН в Маріуполі відремонтували гуртожитки для
студентів-переселенців (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса).
Безкоштовний автобус для пенсіонерів та людей з обмеженими
можливостями Кремінна − Рубіжне − Сєверодонецьк − Станиця Луганська.
Маршрут організований міжнародною організацією HelpAge
International за підтримки громадської організації «Кремінський центр
регіонального розвитку «Наша громада»
Можливість безкоштовного проїзду надається тільки літнім людям
старше шістдесяти років і з обмеженими можливостями (Донбасс SOS).
У Попаснянському районі продовжуються ремонтно-відновлювальні
роботи.
Новини з соціальних мереж
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На цей час у районі вже відновлено 716 пошкоджених та зруйнованих
об’єктів, серед яких 177 – комунальної власності, 539 – приватної.
На території Комишувахської селищної ради за рахунок «Норвезької
ради у справах біженців NRC» (у вигляді матеріалів) та власних коштів
громадян відновлений 1 об’єкт комунальної власності та 33 – приватної
(Луганська обласна державна адміністрація).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
(Радіо Свобода)
Академік, директор Інституту демографії та соціальних досліджень
НАН Україны Елла Лібанова:
Значна частина підприємств і шахт (Донбаського регіону, – ред.) –
застарілі. Всі це розуміли. Але ні у кого не вистачало мужності – я маю на
увазі можновладців – спробувати зіграти роль Маргарет Тетчер. Не
виходило. Але в Києві це розуміли. І розуміли, що це потрібно. Економіка
(зараз, – ред.) зруйнована, значить, потрібно створювати нову. Я сподіваюся,
вистачить розуму не відновлювати те, що було. Чи не відновлювати
вчорашній день. Там потрібно створювати сучасну, модерну економіку.
Потрібно відновити інфраструктуру. В першу чергу дорожню. Тому що
без доріг і комунікацій взагалі нічого неможливо. Потрібно відновлювати
дорожню інфраструктуру. Потрібно відновлювати засоби комунікації. І в
тому числі електромережі, водопостачання і так далі. При чому це можна
робити як за рахунок бюджету, так і на концесійних умовах. Це теж цілком
можливо. Є маса механізмів в світі.
(...) Йдеться про відповідальність держави. Є зона відповідальності
держави, є зона відповідальності бізнесу. Але бізнес не прийде, якщо
держава не зробить певні кроки. Значить там потрібно створювати
технопарки, абсолютно очевидно. Там потрібно будувати сучасні
підприємства.
Технопарк – це система, яка працює за особливими умовами
фінансування і оподаткування, система, яка займається випуском
високотехнологічної продукції. Це можуть бути енергозберігаючі лампочки,
наприклад. Все що завгодно. Якщо ми це забезпечимо і інвестор туди
прийде, тоді виникне нове завдання: там немає достатньої кількості
кваліфікованої робочої сили. Отже, там доведеться створювати освітні
кластери – як мінімум – для того, щоб вчити когось із місцевих жителів, а
кого-то мотивувати приїхати туди. Тому що інвестор не прийде, якщо там
немає робочої сили необхідної якості. Там її зараз немає. Всі, хто був
конкурентоспроможний, поїхали і значна їх частина ніколи не повернеться на
Донбас.
Поїхав насамперед малий бізнес, він найбільш мобільний був, далі
поїхали кваліфіковані працівники – я не маю на увазі тільки робочих, це і
інженерно-технічні працівники, це і лікарі, і юристи, і вчителі.
Коли я говорю, що туди потрібно буде привозити робочу силу, я ж не
маю на увазі, що її потрібно повантажити в вагони і привезти. Потрібно буде
створювати якісь преференції, щоб люди туди поїхали. Все це в комплексі
дає шанс Донбасу стати новим локомотивом, яким він був 250 років тому.
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Звичайно, Україна виграє від цього. Якщо там будуть потужні
підприємства, до цих підприємств почнуть підтягуватися Дніпропетровська,
Запорізька області – вони ж теж дуже промислові. Харківська меншою
мірою, тому що там інша промисловість. Але Дніпропетровська, Запорізька
однозначно почнуть підтягуватися.
Ера вугілля як основного джерела енергії закінчилася. Зараз інші
джерела енергії потрібні, зараз потрібні інші технології – загалом, немає
сенсу розвивати вугілля. Я розумію, що в Україні поки що не знайшли газ і
нафту, але я дуже сильно сподіваюся, що найближчим часом газ і нафта теж
втратять своє значення, яке вони мали в минулому столітті.
(Восстановление Донбасса)
Директор Інституту демографічних і соціальних досліджень імені
Птухи НАН України Елла Лібанова:
Ми вважаємо, що істотних змін на сході України слід очікувати не
скоро... Тому що сформована занадто висока соціально-психологічна напруга
і значні військові контингенти там задіяні.
Ми втратили людей і через те, що значна частина їх виїхала за межі
України. І сьогодні, якщо відверто говорити, то ми навіть точно не знаємо,
скільки саме людей виїхало. Ми думаємо, що виїхало за межі України через
події на Донбасі приблизно мільйон осіб, але скільки саме виїхало,
встановити точно, з відомих причин, ми не можемо.
Безумовно, відбулося зниження рівня і якості життя, це сталося як
безпосередньо через військові дій, так і через те, що доводиться щодня
витрачати величезні кошти на військові дії. Також втрати обумовлені тим, що
промислово розвинений регіон фактично перестав працювати.
Всі ці події містять потенціал можливостей для України як для
економічного зростання, так і формування громадянської нації. Ми 25 років
говорили про те, що треба формувати сучасну громадянську націю, але ми
майже нічого для цього не зробили, і фактично історія розпорядилася так, що
все це вийшло, на сьогодні українська сучасна громадянська нація
формується.
Крім того, необхідно проводити роботу з населенням і вирішувати
проблеми культурної ідентичності. У цьому контексті важливим є
проведення вірною інформаційної політики в державі. Простою забороною
російських каналів ми нічого не доб'ємося.
На сьогоднішній день територіальними управліннями Пенсійного
Фонду області прийнято близько 600 тис. заяв, відновлено виплати 383
тисячам одержувачів (Восстановление Донбасса).
Начальник головного управління Пенсійного фонду України в
Донецькій області Наталія Рад:
Для того щоб упорядкувати надання соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам, необхідно через Донецьку обласну державну
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адміністрацію або громадські структури грамотно сформувати зрозумілі
законодавчі ініціативи, які змінять українську правове поле.
Однією з основних проблем, які ускладнюють порядок пенсійних
виплат, є відсутність документообігу з непідконтрольною територією. За її
словами, тому кількість людей, яких немає в живих, але вони до сих пір не
зняті з обліку – критично велика. Також є люди, які отримують «подвійні»
соціальні виплати – на українській та непідконтрольній територіях.
Ще однією проблемою є питання статусу населених пунктів Донецької
області, що знаходяться на лінії зіткнення або в так званій «сірій зоні». Від
легітимізації статусу таких населених пунктів залежить отримання їх
мешканцями соціальних виплат.
Проблеми є. Але всі питання чують, беруть на контроль і направляють
в правове русло. Так, у нас розв'язалися питання щодо статусу населених
пунктів
Тельманівського,
Новоазовського
районів, Світлодарська,
Миронівського, Вуглегорська. Там пенсіонери вже отримують виплати.
На сьогоднішній день з тих людей, які опинилися в списках на
призупинення пенсійних виплат, лише близько 10 % особисто з'явилися в
управління ПФ і перевірили себе. Ті, хто прийшов, отримали підтвердження і
пенсії отримують. Дізнатися по телефону про статус своєї виплати, і в разі
призупинення прийти до територіального управління ПФ з документами нескладно. Виплати будуть відновлені протягом виплатного періоду. Крім
того, співробітники управлінь Пенсійного фонду практикують виїзди на
місце проживання осіб, які за станом здоров'я не можуть особисто відвідати
територіальний підрозділ.
(informator.lg.ua)
Перший заступник Міністра соціальної політики України Віталій
Мущинін:
Передував цьому листу (де Міністерство вимагає продовжувати
вимагати штампи від ДМС на довідках про статус переселенця, – ред.) лист
Державної міграційної службі на систему про те, що у зв’язку із прийняттям
змін до «Закону про права і свободи внутрішньо переміщених осіб» вони
відмовляються сьогодні від проставляння штампів у довідках. Тобто, із цього
моменту вони не мають виконувати відповідну постанову Кабінету міністрів
України, яка передбачає такі дії.
Іншими словами, якщо сьогодні у нас, оскільки всі виплати соціальні –
і допомоги, і пенсії, і страхові виплати, пов’язані із легітимністю такої
довідки. Тобто, вона легітимна лише у тому випадку, якщо Державна
міграційна служба підтверджує місце проживання людини у відповідному
місці, яке декларується людиною. Ми маємо на сьогодні ситуацію, коли
люди, що переїжджають з неконтрольованих територій на контрольовані, не
мають можливості отримувати пенсії і соціальну допомогу.
Із прийняттям закону дійсно прибрана норма щодо функцій Державної
міграційної служби по проставлянню штампів.
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В той же час, законом визначено, що у тримісячний термін Кабинет
Міністрів має привести свої нормативні акти у відповідність до цього закону.
У нас закон набув чинності 13 січня 2016 року. Тобто, якщо просто
арифметично додати 1+2, то це буде 13 квітня. Тобто, до 13 квітня у нас діє
постанова. Або, вона може не діяти, якщо ми внесемо зміни відповідні зміни
раніше. (…)
Ми будемо доводити, що ситуація у нас не покращилась, поки що з
міграцією людей із зони, яка сьогодні не контролюється Україною. Лише за
останні місяці у нас майже на 9 тисяч збільшилась кількість внутрішньо
переміщених осіб, сьогодні це понад 1,7 млн. осіб. Відповідно, люди, які
сьогодні продовжують залишати домівки та перебиратися на інші місця
проживання, повинні отримувати хоч якусь допомогу від держави, щоб якось
облаштувати своє життя і платити за оренду житла. Це невелика допомога,
але, все ж таки, вона є дієвою. (…)
З жовтня 2014 року у нас ця допомога. Сьогодні окремі люди вже
отримують цю допомогу 18 місяців. Ця норма діє. І поступово зменшуються
відрахування на допомогу для працездатних людей, які не вважають за
потрібне працевлаштовуватися. Якщо взяти статистику, у нас сьогодні особи
працездатного віку серед 1,7 млн. громадян складають приблизно 420 тис.
осіб працездатного віку. І особи, які звернулися в центр зайнятості щодо
пошуку роботи – це всього 53 тис. осіб.
Ну, по-перше, моніторинг ситуації свідчить, що в нас дійсно сьогодні
не дуже багато можливостей працевлаштувати людей. Але навіть ті 40 тисяч
вакансій, які є, вони не дуже високооплачувані. Це заробітна плата десь на
рівні 1,5 тис. грн. Тому, як правило, особи працездатного віку пояснюють
своє небажання шукати роботу через Центри зайнятості тим, що ми їм не
можемо запропонувати зарплату більшого розміру. Крім того, деякі люди,
вочевидь, влаштовуються самостійно. Але, при цьому, можливо, в
неформальному секторі отримують заробітну плату, не декларують свої
доходи. Але це призводить до того, що ми припиняємо виплачувати їм
допомогу. (…)
Блок, який стосується нашого міністерства, він має певну
спрямованість соціальну. Ми маємо забезпечити виплату пенсій, соціальних
допомог, займатися працевлаштуванням і таке інше. Питання, пов’язане із
забезпеченням житлом насьогодні зав’язане на місцевих органах влади,
куратором цього напрямку є Міністерство регіонального розвитку. Питання
забезпечення ліками або доступу до медицини громадян, які не мають
можливості оплатити ці послуги – це питання за міністерством охорони
здоров’я. Міністерство освіти має безкоштовно забезпечувати доступ дітей
або молоді до навчальних закладів. Тобто, кожне Міністерство відповідає за
свій напрямок. На жаль, координація у співпраці Міністерств наявна лише на
рівні вирішення питань в авральному режимі.
У нас немає окремих програм бюджету, які могли би забезпечувати
відповідні напрямки – і забезпечення житлом, і питання, пов’язані з
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медициною, або освітою. У нас немає певних програм, тому не можемо
казати про якусь стратегію вирішення цієї проблеми вцілому. Міністерство
має дуже тісний контакт з міжнародними організаціями, які намагаються
допомогти внутрішньо переміщеним особам. Наприклад, така організація, як
«Хабітат», яка запропонувала нам розробити методологію розвитку місцевих
громад. Бо у нас в окремих районах Луганської та Донецької областей є така
ситуація, коли на 20 тисяч мешканців ще 20 тисяч переміщених осіб.
Запропоновано було Луганській області розробити місцеві цільові програми
інтеграції ВПО у суспільне життя. Такі програми сьогодні розроблені, 7 або 8
районів вже вийшли на фінішну пряму. Це конкретні програми із
конкретними цифрами, відпрацьовані по європейським стандартам. Місцеві
органи влади бачать проблеми краще за інших. Вони ці програми розробили і
демонструють міжнародним організаціям, які можуть взяти участь у
співфінансуванні (…).
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Прогнози
ЄС в червні може розглянути питання введення безвізового
режиму з Україною, − МЗС (Цензор.НЕТ).
Рішення цього питання істотно просунулося завдяки прийняттю Радою
низки законопроектів із так званого «безвізового пакету».
Заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко:
Європейскій Союз може розглянути питання введення безвізового
режиму з Україною вже в червні поточного року. Загроза того, що Україна і
Грузія будуть розділені в процесі розгляду питання лібералізації візового
режиму з ЄС, зменшилася завдяки прийняттю Верховною Радою всіх
необхідних законів з «безвізового» пакету».
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що вже в квітні
готовий внести на розгляд пропозицію про лібералізацію візового
режиму з Україною. Слова Жана-Клода Юнкера підтвердив і президент
Європейської ради Дональд Туск (Голос Столиці).
Політичний експерт, голова міжнародного Інституту демократій
Сергій Таран:
Дуже важливо, що ми почули нещодавно від європейських чиновників
деталі процедури ухвалення безвізового режиму. Вони передбачають
ухвалення кваліфікованої більшості. Тобто навіть якщо не 100 % країн ЄС
підтримають безвізовий режим з Україною, то більшість ми точно маємо, а
це означає, що всередині ЄС ніхто не зможе заветувати безвізовий режим з
Україною. І це дуже позитивний момент не лише для безвізового режиму, а
треба розуміти, що зараз в Європі, напевно, найменш зручний час для
ухвалення безвізового режиму з Україною. Через міграційну кризу, через
євроскептицизм, через економічну кризу, через те, що в Україні зараз
відбувається, і ми де-факто не контролюємо частину свого кордону.
І от якщо зараз, в найменш зручний для ЄС момент, вони ухвалюють
таке рішення. Це означає те, що стратегічно вони бачать Україну як частину
європейської спільноти.
Я вважаю, що якщо зараз, на законодавчому рівні, буде ухвалено
рішення, то вже далі це спинити буде неможливо, тому що ЄС дуже складна
бюрократична машина. Але якщо вже там ухвалено рішення, то з іншого
боку, цю бюрократичну машину потягнути назад буде дуже важко.
Страх перед хвилею міграції з України може дещо сповільнити
безвізовий режим з Україною. Але це йде поза тим, що Україна чи ЄС
можуть зробити для лібералізації візового режиму, тобто це зовнішній
фактор.
Прогнози
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Ми всі думали, що міграційна криза сповільнюватиме впровадження
безвізового режиму з Україною, але це не зовсім так, тому що там дуже чітко
розрізняють міграційну кризу, яка йде з Сирії, з Близького Сходу, і небезпеку
міграції з України. І там дуже чітко бачать різницю в тих людях, які
приїжджають з України, з Близького Сходу. (…) Або, наприклад, у Польщі в
останні тижні ухвалено низку законів, які значно лібералізуються ставлення
до тих українців, які там легально або не зовсім легально працюють на
території Польщі. Їм буде така своєрідна візова амністія. Так от, аргументом
для цього у Польщі було те, що, мовляв, краще ми будемо мати справу з
мігрантами з України, ніж з мігрантами з Близького Сходу, які не хочуть
інтегруватися в наше суспільство і є, можливо, потенційною загрозою нашій
безпеці.
Переговори з Туском, Юнкером та іншими політиками, які можуть
лобіювати та поставити знову на порядок денний в Єврокомісії питання
щодо безвізового режиму, можуть стати крапкою в цьому процесі для
України (Слово і Діло).
Політолог Валерій Димов:
Україні вкрай важко давався процес ухвалення «безвізового пакета»
через небажання парламентарів відійти від фінансових потоків. І незважаючи
на те, що третина депутатів парламенту були раніше в Брюсселі в межах
українського тижня, Україну з Грузією розділили, тому що ніхто не вірив
обіцянкам наших парламентарів. Зараз Порошенко поїхав практично з
остаточними рішеннями для запровадження безвізового режиму.
Дуже важливо, що ухвалений закон про електронне декларування.
Президент зараз має нагоду показати, що Україна виконала практично
всі умови й вимоги ЄС. Можливо, що після набуття чинності безвізового
режиму для Грузії протягом місяця можуть розпочатися зрушення в цьому
напрямку і для України.
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Статус виконання Плану дерегуляції.
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